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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. Основною олійною культурою України є соняшник, 

експорт якого у вигляді насіння та нерафінованої олії складає 50 % валютних 

надходжень від експорту харчової продукції країни. За даними Українського науково-

дослідного інституту олій та жирів НААН України, у першому кварталі основними 

олійно-жировими підприємствами було перероблено рекордні 4269216 тонн олійного 

насіння: 88,9 % соняшнику, 10,1 % сої, 0,9 % ріпаку та 0,1 % гірчиці; насіння льону у 

2020 році не перероблялося. 

Початком сучасної технології переробки насіння соняшнику можна вважати  

60-ті рр. ХХ ст., коли завдяки піонерським роботам академіка В. С. Пустовойта та 

його послідовників відбулися корінні зміни сировинної бази виробництва 

соняшникової олії. Одержано сорти та гібриди з підвищеним вмістом олії та білків. У 

1976 р. виведено сорт «Первенець», який опочаткував розповсюдження сортів зі 

змінним жирно кислотним складом. Виявилися і негативні технологічні властивості 

насіння соняшнику сучасної селекції: зменшення геометричних розмірів, підвищення 

лушпинчатості і скорочення повітряного прошарку між плодовою оболонкою та 

ядром, що спричинило погіршення його обрушування. До того ж, збільшення вмісту 

лушпиння в ядровій фракції, підвищення біологічної олійності і зростання втрат олії з 

лушпинням погіршило якість нерафінованої олії та економічні показники 

виробництва.  

За останні 50 років завершилось технічне переоснащення олійно-жирової 

галузі. Побудовано нові високоефективні повністю автоматизовані підприємства, які, 

подібно галузі, дотепер називають олієвидобувними, оскільки в основі їх роботи 

переважають технології виробництва ХХ ст.  

Але основний недолік існуючої технології, зокрема, її орієнтація виключно на 

одержання олії, був опочаткований значно раніше в концепції першого промислового 

виробництва соняшникової олії, який створив у 1828 р. кріпак Данило Бокарьов у 

Олексіївці Воронежської губернії за аналогією одержання конопляної і лляної олій. 

Застаріла концепція цієї технології з незначними сучасними доповненнями 

може бути сформульована так: «Усіма доступними на даний момент часу методами і 

способами повністю вилучити з насіння олію разом із супутніми речовинами, 

перетворюючи білкову частину (шрот) у кормову добавку; проблема виділення і 

очищення харчового білку не вирішується». 

Наслідком цієї концепції, а по суті головним недоліком існуючої технології є 

неповне використання харчового потенціалу насіння соняшнику (біля 94,5 % – вихід 

олії), а також невикористаного потенціалу протеїну та вуглеводів (лише на 25 % і 

15 % відповідно).  

У той же час за умови виділення харчових протеїнів з 13–15 млн. тонн 

вітчизняного насіння соняшнику Україна змогла б запропонувати на світовий ринок 

2 млн. тонн харчового білку, що еквівалентно більше, ніж 3,6 млн. тонн яловичини. 

Наступним технологічним недоліком переробки насіння соняшнику є низька 

селективність (незавершеність) основних технологічних процесів: обрушування 

насіння, вилучення та очищення олії під час пресування ядрової фракції та 
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екстрагування макухи. Це не дозволяє одержувати харчові продукти високої якості 

без додаткового рафінування.  

Зазначені недоліки сучасної технології переробки насіння соняшнику 

спричиняють закономірний результат – багатостадійність процесу одержання та 

рафінування олії. До того ж одночасне вилучення і очищення білку ускладнює 

структуру майбутнього олійно-білкового (або білково-олійного) виробництва, а 

застосування хімічних реагентів і високих температур унеможливлює одержання з 

насіння соняшнику органічних харчових продуктів.  

Аналіз науково-технічної інформації виявив, що на підставі останніх світових 

технологічних розробок і системних досліджень, проведених на кафедрі технології 

жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ» у період 2007–2020 рр., можна вирішити 

зазначені вище проблеми сучасного олійно-жирового виробництва. 

Ключовою задачею створення нової технології переробки насіння соняшнику є 

якісне обрушування його з одержанням сирого безлушпинного ядра. Вирішення цієї 

задачі відкриває можливість повного використання харчового потенціалу соняшнику і 

одержання харчових продуктів органічної якості.  

Задача одержання якісної олії, звільненої від основної частини фосфоліпідів, і 

харчової макухи, вирішується шляхом використання холодного пресування на пресах 

екструдерах без попереднього подрібнення безлушпинного ядра та його волого-

теплової обробки.  

На підставі науково-практичних досліджень екстрагування соняшникової олії 

етанолом, проведених на кафедрі, також вирішено проблему комплексної переробки 

харчової макухи з одержанням шроту у вигляді білкового борошна, очищеного від 

хлорогенової кислоти, високоякісної олії і харчового антиоксиданту. 

Недавні наукові здобутки кафедри технології жирів та продуктів бродіння в 

галузі переробки нетрадиційних олійних культур, а саме сафлору як альтернативи 

соняшнику в умовах глобальних та локальних змін клімату також стосуються нової 

технології обрушування насіння. 

Таким чином, актуальною науковою проблемою є теоретичне обґрунтування та 

розробка сучасної ресурсозаощадної екологічно безпечної технології переробки 

насіння соняшнику сучасної селекції з повним використанням харчового потенціалу 

та обрушування насіння сафлору вітчизняних сортів з одержанням харчової олії. 

Вирішенню цієї проблеми присвячено дисертаційну роботу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано на кафедрі технології жирів та продуктів бродіння Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в рамках 

держбюджетних науково-дослідних робіт: «Дослідження основних закономірностей 

змін структури безлушпинного ядра насіння соняшнику при його плющенні» 

(ДР № 0107U00595) та «Наукове обґрунтування та удосконалення методів 

видобування і переробки жирів, одержання продуктів бродіння, напоїв та 

виноробства» (ДР № 0116U000880). 

Здобувач приймав участь у держбюджетних науково-дослідних роботах 

Українського науково-дослідного інституту олій та жирів Національної академії 

аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН) за темами: 
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– «Дослідження процесів отримання білкових продуктів на підставі 

дослідження хімічного складу насіння соняшнику вітчизняної селекції та розробка 

теоретичних основ технології одержання різноманітних форм білкових продуктів» 

(ДР № 0111U005035); 

– «Наукове обґрунтування та розробка технології, нормативної і технологічної 

документації для переробки насіння олійних культур: соняшнику, сої, ріпаку на одній 

технологічній лінії олійно-екстракційного виробництва» (ДР № 0114U001498); 

– «Створення харчових продуктів підвищеної біологічної цінності з 

використанням білкового концентрату із безлузгового ядра насіння соняшнику» 

(ДР № 0116U003221); 

– «Потенціал вітчизняного ринку насіння олійних культур та продуктів їх 

переробки» (ДР № 0117U002375); 

– «Визначити фізико-хімічні характеристики і склад насіння нових ліній та 

гібридів соняшнику» (ДР № 0119U000184). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є створення науково 

обґрунтованих технологій переробки насіння соняшнику сучасної селекції з 

одержанням безлушпинного ядра, пресової харчової олії, комплексної переробки 

соняшникової макухи та технології обрушування сафлору вітчизняних сортів для 

виробництва харчової олії. 

Визначена мета обумовила вирішення наступних наукових задач: 

 сформулювати робочі гіпотези та наукову концепцію щодо створення 

раціональної технології комплексної переробки насіння нових ліній і гібридів 

соняшнику та технології видобування харчової олії з обрушеного насіння сафлору 

сортів вітчизняної колекції; 

 виявити закономірності обрушування насіння соняшнику високоолійних і 

кондитерських сортів та гібридів, а також сафлору сортів вітчизняної колекції; 

 науково обґрунтувати ефективні технологічні параметри одержання харчової 

пресової олії з обрушеного за мінусових температур насіння соняшнику та сафлору; 

 науково обґрунтувати ефективні технологічні параметри комплексної 

переробки соняшникової макухи; 

 розробити схеми технологічних процесів запропонованих новітніх 

технологій обрушування та пресування під час переробки соняшнику сучасної 

селекції і сафлору вітчизняних сортів та проекти нормативних матеріалів на нові види 

олійножирової продукції; 

 провести теоретичне узагальнення результатів теоретичних та 

експериментальних досліджень за темою дисертаційної роботи; 

 виконати економіко-екологічну оцінку та визначити ефективність 

запропонованих технологій; 

 розробити практичні рекомендації щодо впровадження наукових здобутків 

дисертаційної роботи в промисловість, галузевий науково-дослідний інститут та 

навчальний процес. 

Об'єкт дослідження – технологія переробки насіння соняшнику нових ліній та 

гібридів; технологія комплексної переробки соняшникової макухи; технологія 
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обрушування сафлору вітчизняних сортів.  

Предмет дослідження – насіння соняшнику нових ліній та гібридів, безлузгове 

ядро, соняшникова макуха, насіння сафлору вітчизняних сортів, фізико-хімічні та 

структурно-механічні властивості насіння соняшнику та сафлору; технологічні 

параметри обрушування цього насіння; технологічні параметри комплексної 

переробки соняшникової макухи безлузгового ядра; показники якості продуктів 

переробки насіння соняшнику та сафлору. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач застосовано 

комплексний підхід щодо методів дослідження. Фізико-хімічні, технологічні та 

структурно-механічні показники насіння соняшнику (звичайного, високоолеїнового 

гібридного, кондитерського) та сафлору досліджено за загальноприйнятими в олійно-

жировій галузі методиками згідно стандартів ДСТУ та ISO. Міцність насіння 

соняшнику та сафлору визначено на динамометричній установці. Структурні 

показники соняшникової та сафлорової олії визначено із залученням сучасних 

інструментальних методів: жирнокислотний та ацилгліцериновий склад 

проаналізовано із застосуванням газового хроматографу Shimadzy (Японія); склад 

стеринової фракції – за допомогою тонкошарової і газової хроматографії; вітамінний 

склад – спектрофотометричним і методом тонкошарової хроматографії. Вміст 

токсичних елементів визначено за допомогою атомно-абсорбційної спектроскопії; 

вміст мікотоксинів – високоефективної рідинної хроматографії із залученням 

двомірної тонкошарової хроматографії; вміст пестицидів – газової хроматографії та 

масспектроскопії; вміст бенз(а)пірену – спектрофлуориметрії та високоефективної 

рідинної хроматографії. Окиснювальну стабільність сафлорової олії визначали за 

допомогою диференційної скануючої калориметрії «The minispec mg 20». Для обробки 

експериментальних даних застосовано математично-статистичні методи з 

використанням пакетів прикладних програм Місrosoft Ехсеl, Statistica, GCsolution, 

Хроматек-аналітік, Mathcad. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

В дисертаційній роботі вперше: 

– на підставі теоретичних та експериментальних досліджень сформульовано та 

доведено наукову концепцію інноваційної технології переробки олійного насіння, яка 

забезпечує повне використання його харчового потенціалу; 

– показано, що обробка олійного насіння під дією відцентрових сил з 

попереднім охолодженням і обрушуванням за низьких мінусових температур має 

універсальний характер, тобто придатна для насіння, що має крихку оболонку, в тому 

числі соняшника та сафлору; 

– виявлено на прикладі обрушування насіння соняшнику гібридних сортів і 

сафлору, що ступінь обрушування не залежить від величини повітряного прошарку 

між ядром та лушпинням (навіть за умови його відсутності, як у сафлору) при 

попередній обробці за низьких мінусових температур;  

– визначено ефективні технологічні параметри обрушування високоолійних і 

кондитерських сортів насіння соняшнику і сафлору вітчизняних сортів шляхом 

експериментальних досліджень та апроксимаційного моделювання, а саме 

температуру попереднього охолодження, вологість сировини, частоту обертання 



 

 

5 

ротору насіннєрушки, а також вплив орієнтаційного фактору, які забезпечують 

якісний ступінь обрушування; 

– теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено наявність 

закономірності між величинами вологості насіння і попередньою обробкою за 

мінусових температур для досягнення якісного обрушування олійного насіння 

(коефіцієнт обрушування досягає 0,95–0,99); 

– показано, що використання попередньої обробки за мінусових температур під 

час обрушування високоолійних і кондитерських сортів соняшнику дозволяє 

зменшити вихід січки у складі рушанки у 2,5–2,8 рази, олійного пилу у 3–5 разів, а 

також дроблене ядро у 1,9–2,0 разів, що безпосередньо пов’язано з в’язкістно-

міцнистними характеристиками олії у ядрі насінини під час твердіння за низьких 

температур;  

– виявлено, що застосування мінусових температур під час обрушування 

високоолійного насіння соняшнику дозволяє зменшити втрати олії за рахунок 

зменшення заоліювання лушпиння; 

– визначено вплив орієнтаційних факторів (удар насіннини об деку 

насіннєрушки гострим, тупим або випадково орієнтованим кінцем) на процес 

обрушування дрібної фракції (3,2–3,4 мм) насіння соняшнику; 

– створено теоретичну закономірність, що пов’язує чинні уявлення щодо 

хімічного складу, структури та пластично-міцністних властивостей морфологічних 

складових насінини високоолійного соняшнику з коефіцієнтом обрушування і 

ступенем збереження цілого ядра. Виявлена закономірність розширює існуючі 

уявлення про можливості управління процесами низькотемпературного обрушування, 

є науковим обґрунтуванням прийняття технологічних рішень. Введено поняття про 

критичне співвідношення між ефективними пластичними і ефективними міцністними 

властивостями насінини та її частин, що пояснює екстремальну (з максимумом) 

низькотемпературну залежність коефіцієнту збереження цілого ядра (Кзб.я), що 

дозволяє також визначити положення максимуму (Кзб.я) на температурній шкалі 

обрушування; 

– виявлено реологічний характер соняшникової олії в ядрі насіння в діапазоні 

температур +20…-196°С, що пояснює зміну пружно-пластичних властивостей 

плодової оболонки насіння під час обрушування; 

– одержано нові наукові дані щодо впливу дії тиску і температури пресування 

сирого безлузгового ядра, одержаного за умови обрушування високоолійного 

соняшнику за мінусових температур на ефективність вилучення олії; 

– одержано нові наукові дані щодо структурних показників, органолептичних 

властивостей соняшникової та сафлорової олій, одержаних з сирого безлузгового ядра 

методом холодного пресування, а також екстракційної соняшникової олії, білкового 

продукту та антиоксиданту, вилучених з харчової макухи; 

– теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено доцільність 

технології комплексної переробки насіння соняшнику з одночасним одержанням олії, 

харчових білкових продуктів і антиоксиданту завдяки використанню методів 

охолодження, підвищення селективності і зменшення кількості технологічних стадій; 

– теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено доцільність 
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одержання харчового білкового продукту, олії та рослинного антиоксиданту з макухи 

безлузгового ядра методом кавітації. 

В дисертаційній роботі набули подальшого розвитку теоретичні 

закономірності обрушування олійного насіння в умовах дії мінусових температур. 

Практичне значення одержаних результатів для олійно-жирової 

промисловості полягає у створенні принципово нової ресурсозберігаючої екологічно 

безпечної технології переробки насіння соняшнику сучасної селекції та сафлору 

вітчизняних сортів, яка передбачає обрушування попередньо охолодженого насіння (в 

діапазоні -20… -50°С) з одержанням безлушпиного ядра соняшнику і ядрової фракції 

насіння сафлору з високим ступенем обрушування, достатнім для одержання харчової 

олії холодного пресування. 

Розроблено технологічні схеми переробки насіння соняшнику сучасної 

селекції, комплексної технології переробки соняшникової макухи з одержанням 

харчового білкового продукту, олії та антиоксидантів, а також удосконалено 

технологічну схему переробки насіння сафлору.  

Результати дисертаційної роботи пройшли випробування на підприємствах 

олійно-жирової та суміжних галузей, а саме:  

– основні наукові здобутки використовує підприємство «Завод Фадєєв Агро» 

під час розробки початкових даних для проектування нових типів насіннєрушок 

соняшнику сучасних гібридів та ліній; 

– технологію одержання харчового соняшникового шроту впроваджено на 

НВ ПП «Інститут «ТЕКМАШ».  

Розроблено та узгоджено Технічні умови ТУ У 10.4 – 3199908465:2020 «Олія 

сафлорова харчова». 

Для підприємств олійно-жирової галузі розроблено та узгоджено з УкрНДІОЖ 

НААН (м. Харків) практичні рекомендації щодо впровадження інноваційних 

технологій. 

Результати досліджень дисертаційної роботи Перевалова Л. І., які було 

проведено в період 2015-2017°рр., використовуються в наукових розробках Інституту 

рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН України (м. Харків).  

За науковим напрямком дисертаційної роботи захищено 2 кандидатські 

дисертації зі спеціальності 05.18.06, де здобувач був науковим керівником.  

Результати наукових досліджень запроваджено у навчальний процес кафедри 

технології жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ» у курсовому та дипломному 

проектуванні (в режимі активних методів навчання). Перевалов Л. І. з колегами є 

співзасновником постійно діючої XVIII Міжнародної школи-семінару «Сучасні 

педагогічні технології в освіті». Секція: Методи активізації інженерної творчості в 

умовах дистанційного навчання. Результати дисертаційної роботи також увійшли до 

програми дисциплін «Сучасні напрями розвитку технології видобування жирів», 

«Науково-практичні основи технології жирів», «Інженерне проектування галузі» і є 

пріоритетними у науково-дослідній роботі студентів та аспірантів за фахом (акт 

впровадження від 18.02.2020 р., м. Харків). 

Новизну теоретичних і технічних рішень дисертаційної роботи захищено 

патентом України № 114205 C2 «Спосіб обрушування соняшникового насіння» від 
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10.05.2017. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення дисертаційної роботи 

одержано здобувачем самостійно. Серед них: планування експериментів, виконання 

теоретичної та експериментальної частини роботи, здійснення вимірювання 

досліджуваних об’єктів, інтерпретація одержаних результатів та їх статистична 

обробка; формулювання висновків дисертації; розробка нормативної документації; 

впровадження отриманих результатів у виробництво та навчальний процес. 

Постановку мети і задач досліджень, обговорення і аналіз одержаних результатів 

виконано разом з науковим консультантом. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались, обговорювались та були схвалені на міжнародних 

науково-технічних (практичних) конференціях: «Хімія і технологія жирів. Перспективи 

розвитку олієжирової галузі» (м. Алушта 2009, м. Харків 2011–2013 рр.); 

«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 

2010–2013, 2015, 2020 рр.); «Информационно-вычислительные технологии и 

математическое моделирование в решении задач строительства, техники, управления и 

образования» (м. Пенза, 2013 р.); «Олієжирова галузь: технології і ринок» (м. Дніпро 

2014, 2015, м. Київ 2016 рр.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 38 

наукових працях, у тому числі: 15 статей у наукових фахових виданнях України, 

4 статті у закордонних періодичних наукових виданнях, 1 патент України, 3 – у 

галузевому виданні України; 15 – у матеріалах конференцій.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації двома 

мовами, вступу, 8 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 354 сторінки, серед них: 104 рисунки за текстом; 

2 рисунки на окремих сторінках; 30 таблиці за текстом; 3 таблиці на окремих сторінках; 

список із 229 найменувань використаних джерел інформації на 27 сторінках; 8 додатків 

на 53 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджень, висвітлено проблеми олійно-

жирової галузі щодо складностей технології переробки насіння соняшнику сучасної 

селекції і особливостей видобування харчової олії з обрушеного насіння сафлору 

вітчизняних сортів. Визначено мету і задачі дослідження, показано зв’язок роботи з 

науковими темами, програмами, сформульовано наукову концепцію, зазначено 

наукову новизну і практичну значущість дисертаційної роботи, зазначено особистий 

внесок здобувача, надано відомості щодо апробації та реалізації результатів роботи, 

зазначено кількість публікацій. 

У першому розділі наведено аналітичний огляд за темою дисертаційної роботи 

з використанням науково-технічної літератури за вибраним напрямком, в якому 

наведено загальну характеристику та основні проблеми чинної технології переробки 

насіння соняшнику сучасної селекції та насіння сафлору вітчизняних сортів. 

Окреслено можливі напрямки вирішення основних задач сучасного підприємства 
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шодо переробки насіння соняшнику і сафлору. Сформульовано парадигму нової 

технології переробки насіння соняшнику та показано, що якісне обрушування (в т.ч. з 

одержанням безлузгового ядра) є наріжним питанням для вирішення зазначеної 

проблеми. 

Наведено сучасні уявлення щодо хімічного складу, мікро- та ультраструктури, 

механічних властивостей насіння соняшнику гібридних сортів і сафлору та його 

морфологічних частин. 

Зазначено основні технологічні труднощі під час обрушування насіння 

соняшнику у відцентровому полі та їх причини; існуючі та перспективні механізми 

обрушування насіння соняшнику з одержанням безлузгового ядра; цілі та напрямки 

ефективного обрушування насіння соняшнику та сафлору. 

Окремо відмічено особливості видобування рослинної олії методом пресування 

з сирого безлузгового ядра, особливо із застосуванням шнекових пресів.  

Крім того окреслено основні напрямки наукових досліджень щодо технологій 

обрушування та пресування насіння соняшнику сучасної селекції (в т.ч. за умови її 

комплексної переробки) та насіння сафлору вітчизняних сортів.  

На основі аналізу науково-технічної інформації визначено наукову концепцію, 

сформульовано робочі гіпотези, мету та зазначено основні задачі досліджень. 

У другому розділі наведено методологію досліджень, виконаних у 

дисертаційній роботі (рис. 1). 

Представлено загальну характеристику олійного насіння, яке підлягало 

дослідженню, а саме: 

– високоолійне насіння соняшнику гібриду NK Delfi фракції 2,4–3,6 мм; 

– високоолійне насіння соняшнику гібриду Український F1 фракції 2,4–2,6 мм; 

– високоолійне насіння соняшнику заводської суміші гібридів; 

– кондитерське насіння соняшнику сорту Лакомка фракції 3,2–3,4 мм; 

– насіння соняшнику гібриду Шумер (Шумер – гібрид ІІ покоління; Х51Б – 

стерильний аналог материнської лінії гібриду Шумер; Х1316В – батьківська форма 

гібриду Шумер); 

– насіння соняшнику гібриду Гудвін (Гудвін – гібрид ІІ покоління; Х2301 

(2103) – лінія гібриду Гудвін); 

– соняшникова макуха з безлузгового ядра;  

– насіння сафлору вітчизняних сортів: Сонячний, Живчик (Інститут олійних 

культур НААН, м. Запоріжжя) та Лагідний, створений спільно з НВФ «Дріада» 

(м. Херсон). 

 

Зразки насіння соняшнику надано Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

НААН України (м. Харків). 
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Рисунок 1 – Загальна схема організації досліджень 

 

В розділі наведено стандартизовані та оригінальні методики, інструментальні 

методи досліджень, описано експериментальні установки та їх технічні 

характеристики. 

Експериментальні дослідження проводились у лабораторії кафедри технології 

жирів та продуктів бродіння, у науково-методичній лабораторії хроматографічних 

досліджень ДП «Укрметертестстандарт» (м. Київ), відділі хроматографічних та 

радіологічних випробувань державної випробувальної лабораторії харчової та 

сільськогосподарської продукції ДП «Харківський регіональний науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Харків) та у лабораторії 

інструментальних досліджень Українського науково-дослідного інституту олій та 

жирів НААН України (м. Харків). 

Обробку результатів експериментальних досліджень здійснено методами 

математичної статистики з використанням пакетів прикладних програм Місrosoft 

Наукове обґрунтування ефективних технологічних параметрів одержання харчової пресової 

олії з обрушеного за мінусових температур насіння соняшнику та сафлору 

Теоретичне узагальнення та осмислення результатів експериментальних та літературних 

досліджень 

Розробка схеми технологічних процесів запропонованих новітніх технологій обрушування 

та пресування під час переробки соняшнику сучасної селекції і сафлору вітчизняних сортів 

та проектів нормативних матеріалів на нові види олійножирової продукції.  

Розробка практичних рекомендацій щодо впровадження наукових здобутків дисертаційної 

роботи в промисловість, галузевий науково-дослідний інститут та навчальний процес 

Формулювання наукової концепції та робочих гіпотез щодо нових підходів у розробці 

технології комплексної переробки насіння соняшнику нових ліній і гібридів соняшнику та 

технології видобування харчової олії з обрушеного насіння сафлору 

Наукове обґрунтування ефективних технологічних параметрів комплексної переробки 

соняшникової макухи 

Виявлення закономірностей обрушування насіння соняшнику звичайного, високоолійного 

гібридного, кондитерського та сафлору вітчизняних сортів  

Аналіз науково-технічної літератури за темою дисертаційної роботи  

Економіко-екологічна оцінка та визначення ефективності запропонованих технологій 
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Ехсеl, Statistica, GCsolution, Хроматек-аналітік, Mathcad. 

Теоретичне узагальнення виконано з урахуванням передового зарубіжного 

досвіду щодо зазначених технологій та системного аналізу власних досліджень. 

У третьому розділі представлено комплекс досліджень щодо виявлення 

закономірностей обрушування насіння соняшнику високоолеїнового гібридного 

Український F1, заводської суміші гібридів, кондитерського сорту Лакомка, гібридів 

Шумер та насіння сафлору вітчизняних сортів Сонячний, Живчик, Лагідний.  

На кафедрі технології жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ» сумісно з 

галузевим інститутом УкрНДІОЖ НААН України тривалий час (з 2009 р.) 

проводились роботи зі створення нової технології переробки насіння соняшнику у 

«замороженому» вигляді, яка дозволила одержати безлузгове ядро за умови 

однократного проходження через насіннєрушку. Зокрема виявлено, що існує 

можливість одержання безлузгового ядра з високим ступенем обрушування (95 –

 99 %) і збереженням ядра біля 93 – 95 % не тільки за умови дії температур -50… 

-196 °С, але й за більш високих температур охолодження – від -20 до -30 °С. 

Поява у 60-ті роки минулого століття високоолеїнового насіння соняшнику з 

олійністю 52 – 54 % призвело до революційних змін у сировинній базі олійножирової 

промисловості, але спричинило труднощі під час його зберігання та переробки 

завдяки морфологічним особливостям будови та біохімічного складу плодової 

оболонки. Подолання основних технологічних недоліків під час обрушування 

високоолійного насіння досягнуто завдяки запровадженню інноваційної технології 

обрушування насіння в охолодженому стані до мінусових температур, яку також 

розроблено здобувачем на кафедрі технології жирів та продуктів бродіння 

НТУ «ХПІ». Досліджено закономірності обрушування насіння соняшнику 

високоолійного сорту Український F1 (визначено залежність коефіцієнтів 

обрушування та збереження ядра від температури попередньої обробки насіння (0…-

196 °С) і частоти обертання ротору насіннєрушки). Показано, що раціональними 

умовами обрушування сухого насіння, які дозволяють досягнути граничну глибину 

обрушування (коефіцієнт обрушування близько 0,99) за умови мінімальних виходів 

дробленого ядра, олійного пилу та січки, є температура охолодження -30…-50 °С та 

швидкість обертання насіннєрушки 26,7 с-1.  

Відомо, що ступінь обрушування і насіння, і його вузьких фракцій зростає зі 

зниженням вологості (W, %), але для зразку насіння різних фракцій за товщиною 

насіння (L, мм по товщині) рівень якісного обрушування досягається за різних умов. 

Під час дослідження насіння сорту Український F1 одержано експериментальні та 

розрахункові дані, кращі з яких показано на діаграмах (рис. 2–4). Для насіння 

фракцією за товщиною 2,2…5,0 мм якісного обрушування можна досягти за вологості 

1,0…1,5 % і температури попередньої обробки -30 °С; для фракції насіння за 

товщиною 3,2–3,4 мм – за вологості 0,5–3,0 % і температури обрушування близько -

30 °С. А для фракції насіння за товщиною 4,2…4,5 мм раціональні результати 

досягаються за вологості 0,5…3,0 % і температурі -30…+20 °С. Аналогічні результати 

одержано М. П. Іхно, при обрушуванні при 20 °С фракції насіння соняшника сорту 

«Лакомка», що перевищує 3,6 мм по товщині.  
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Рисунок 2 – Залежність коефіцієнту 

збереження ядра (N = 13,33 с-1) від 

вологості насіння і фракції за товщиною 

за температури попередньої обробки         

-30°С  

Рисунок 3 – Залежність показників 

ефективності процесу обрушування 

(N = 13,33 с-1) від вологості насіння і фракції  

за температури попередньої обробки -30°С 

 

Доведено, що різниця в ступені обрушування фракції насіння 4,2…4,5 мм при    

-30 °С и +20 °С зменшується при зниженні їх вологості і практично зникає при 

мінімальному вмісті вологи. Варто відзначити, що насіння фракції 2,4…2,6 мм не є 

можливим якісно обрушити при обраних обертах ротора насіннєрушки. Ступінь 

отримання ядрової фракції, тобто відношення ядрової фракції до вихідної маси 

насіння, (Ст. вил. я), як і ступінь обрушування насіння, тобто відношення маси 

обрушеного насіння до вихідної маси насіння (Ст. обр.), характеризують якість 

обрушування. Характеристика залежностей показників ефективності обрушування від 

фракцій насіння за товщиною, їх вологості і температури попередньої обробки 

холодом є аналогічними. Найвищі значення ступеню вилучення ядра (96…100 %) 

отримані за вологості насіння 3,0…0,5 % при температурі попередньої обробки  

-30 °С. 

Коефіцієнт збереження ядра, тобто відношення ядрової фракції до маси 

обрушеного насіння (Кзя) є маловивченим параметром процесу обрушування 

соняшника. На рис. 2 наведені дані, що свідчать про нові можливості керування цим  

параметром.  
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Показано, що ні 

фракційний склад, ні вологість 

насіння при температурі їх 

обрушування +20°С не 

впливають на величину Кзя. 

Його величина залишається 

практично однаковою в 

інтервалі 0,73…0,76 у всьому 

діапазоні досліджених факторів, 

за винятком невеликого 

зниження Кзя до 0,64…0,70 при 

обрушуванні насіння фракції за 

товщиною (2,2…2,4 мм). 

Новим фактором, що 

ефективно впливають на Кзя, є 

мінусова температура насіння 

при обрушуванні. Причому, 

вплив мінусової температури 

під час попередньої обробки 

насіння на Кзя проявляється 

тільки в області їх низьких 

значень вологості (0,5…3,0 %). 

Вихід олійного пилу (Оп, %) при обрушуванні насіння соняшника це показник 

процесу, яким дуже важко управляти, якщо при цьому ставиться завдання збереження 

високого ступеня обрушування. З літератури і практичної роботи підприємств добре 

відомі фактори, що приводять при обрушуванні насіння соняшнику до підвищення 

виходу олійного пилу. До них, зокрема, відносяться: а) зниження вологості насіння 

нижче 6…7 %; б) орієнтація насінини під час удару об деку насіннєрушки (під час 

удару тупим кінцем насіннини пил утворюється менше, ніж під час удару гострим). 

Найбільший вихід олійного пилу під час обрушування насіння на бичевій 

насіннєрушці. На сучасному промисловому устаткуванні для обрушування 

соняшникового насіння, вихід олійного пилу становить 15…20 %. У даному 

дослідженні обрушування проводили на одній із кращих відцентрових насіннєрушок 

(2-Іхно), конструкція якої дозволяє обрушувати насіння соняшника по одній насінині, 

запобігаючи подрібненню лушпиння і ядру під час удару об деку. Але варто 

відзначии, що і в цьому випадку, вихід олійного пилу становить від 8 до 14 %. 

За даними рис. 4 видно, що зазначена раніше закономірність підвищення 

виходу олійного пилу при зниженні вологості насіння зберігається й при температурі 

обрушування плюс 20 °С. Так, зниження вологості вихідної суміші насіння і їх 

вузьких фракцій від 5,5 до 0,5 % призводить до збільшення виходу олійного пилу від 

5,6 до 11,5 %. Якщо ж обрушування всіх фракцій насіння проводити при -30°С, то в 

інтервалі вологості 5,5…3,0 % вихід пилу знижується в 1,5…2,5 рази (до 3,5…5,0 %), 

а в інтервалі вологості 3,0…0,5 % олійного пилу утворюється в 3,2…5,9 рази менше, 

чим при тій же вологості, але при температурі 20°С. 
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Рисунок 4 - Залежність вмісту олійного пилу 

(N=13,33 с-1) від вологості насіння і фракції за 

температури попередньої обробки -30°С 
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Разом з високоолійним сортом Український F1 досліджено особливості 

обрушення інших гібридів, зокрема гібрид NK Delfi. Експерименти з визначення 

залежності складу рушанки насіння соняшнику гібриду NK Delfi фракції 3,2–3,4 мм 

при обрушуванні за температури попередньої обробки насіння проведено відповідно 

до плану експерименту. Фактором, що впливає на склад рушанки насіння, прийнято 

температуру охолодження насіння (t), яку варіювали в інтервалі +20 до -196 °С, 

функцією відгуку є склад рушанки (CHS(t), %) зразків. Обрушування насіння 

соняшнику гібриду NK Delfi проводили при вологості насіння 5,1 %, частоті 

обертання ротору – 13,33 с-1. Результати досліджень представлено на рис. 5.  

На основі 

експериментальних 

досліджень (рис. 5) створено 

статистичні моделі (1–6) 

залежностей вмісту 

компонентів рушанки від 

температури обрушування 

при величині достовірності 

апроксимації R2>0,941. За 

допомогою даних 

залежностей можна 

прогнозувати склад 

компонентів рушанки від 

температури насіння 

соняшнику гібриду NK Delfi 

фракції 3,2–3,4 мм, 

вологістю 5,1 % під час 

обрушування.  

 

CHSя(t) = -0,4715 ∙ t2 + 10,326 ∙ t - 0,5088, (в інтервалі +20…-196 °С);   (1) 

CHSц(t) = 1,2805∙ t2 - 20,843∙ t + 95,462, (в інтервалі +20…-196 °С);   (2) 

CHSн(t) = -0,8914∙ t2 + 7,8499∙ t + 2,2095, (в інтервалі +20…-196 °С);   (3) 

CHSс(t) = 0,2379∙ t2 - 1,3801∙ t + 2,0379, (в інтервалі +20…-196 °С);   (4) 

CHSл(t) = -0,1253∙ t2 + 3,4408∙ t + 0,7664, (в інтервалі +20…-196 °С);   (5) 

CHSоп(t) = -0,0246∙ t2 + 0,5646∙ t + 0,0881, (в інтервалі +20…-196 °С).   (6) 

 

де CHSя(t) – склад ядра в рушанці, %; CHSц(t) – склад ціляка в рушанці, %; CHSн(t) – 

склад недоруша в рушанці, %; CHSс(t) – склад січки в рушанці, %; CHSл(t) – склад 

лушпиння в рушанці, %; CHSоп(t) – склад олійного пилу в рушанці, %; t – температура 

обрушування, °С. 

Попередньо заморожене насіння має вищу ефективність обрушування, ніж 

насіння, обрушене за традиційним способом, за умови однакової частоти обертання 

ротору насіннєрушки, вологості і розмірів насіння. Вихід цілого ядра підвищується з 

11,3 % (за 20°С) до 54, 0 % (за -196 °С), вихід ціляку і недорушу зменшується з 83,0 % 

(за 20°С) до 11,6 % (за -196 °С). За умови обробки мінусовими температурами вихід 
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Рисунок 5 – Залежність складу рушанки насіння 

соняшнику гібриду NK Delfi фракції 3,2–3,4 мм, 

вологістю 5,1 % від температури попередньої обробки і 

частоти обертання ротору насіннєрушки 13,33 с-1 
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січки зменшується з 0,6 % (за 20°С) до 0,2 % (за -20 °С), а вихід олійного пилу 

певною мірою збільшується. 

Залежність показників ефективності процесу обрушування від температури 

попередньої обробки насіння соняшнику гібриду NK Delfi (в інтервалі 20 до -196 °С) 

представлено на рис. 6, 7. 
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Рисунок 6 – Залежність коефіцієнту 

збереження ядра (N =13,33 с-1) від 

температури попередньої обробки насіння 

при обрушуванні фракції 3,2–3,4 мм  

вологістю 5,1 %  

Рисунок 7 – Залежність ступеню 

обрушування (N =13,33 с-1) від 

температури попередньої обробки 

насіння фракції 3,2–3,4 мм, вологістю 

5,1 % 

 

На основі експериментальних досліджень (рис. 6, 7) створено статистичні 

моделі (7–9) залежностей показників ефективності процесу обрушування від 

температури попередньої обробки при величині достовірності апроксимації R2>0,935. 

За допомогою даних залежностей можна прогнозувати величину показників 

ефективності процесу обрушування від температури попередньої обробки насіння 

означених фракції і вологості. 

 

Ко(t) = -0,0117∙ t2 + 0,2285∙ t - 0,2526, (в інтервалі +20…-196 °С);  (7) 

Кз.я.(t) = -0,0059∙ t2 + 0,0613∙ t + 0,809, (в інтервалі +20…-196 °С);  (8) 

DC(t) = -0,3892∙ t2 + 12,994∙ t + 2,3288, (в інтервалі +20…-196 °С).  (9) 

 

де Ко(t) – коефіцієнт обрушування насіння, од.; Кз.я.(t) – коєфіцієнт збереження цілого 

ядра, %; DC(t) – ступінь обрушування, %; t – температура обрушування, °С. 

З експериментальних даних видно, що при постійній частоті обертання ротору 

насіннєрушки, вологості і розмірах насіння, попередньо заморожене насіння 

обрушується ефективніше, ніж насіннєва маса, яка не була попередньо оброблена за 

мінусових температур. За умови такої обробки коефіцієнт обрушування підвищується 

з 0,01 (за 20°С) до 0,86 (за -196 °С), коєфіцієнт збереження цілого ядра підвищується з 

0,88 (за 20 °С) до 0,98 (за -50 °С), ступінь обрушування насіннєвої маси підвищується 

з 17,01 % (при плюс 20°С) до 88,00 (при    -196 °С). 

Ґрунтовні дослідження щодо впливу заморожування насіння на показники його 
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обрушування створили наукове підґрунтя для нової технології обрушування насіння у 

замороженому стані.  

Ще одним фактором, що суттєво впливає на якість обрушування, але дотепер 

залишався поза увагою дослідників, можна назвати орієнтаційний фактор. 

Вважається, що якість обрушування залежить від положення насінини в момент удару 

об деку насіннєрушки: тільки тупим кінцем, тільки гострим або випадковим 

положенням. Основна причина, яка пояснює нестачу уваги до зазначеного фактору, є 

відсутність насіннєрушки, конструкція якої могла б забезпечити орієнтований удар 

насінин об деку. Останнім часом такі конструкції насіннєрушок з’явились. Варто 

відмітити відцентрову насіннєрушку «Ласко», яка забезпечує обрушування насіння 

завдяки удару тільки тупим кінцем, і насіннєрушку зі вбудованим пристроєм, який 

реалізує удар тільки гострим кінцем. Таким чином, для реалізації сучасних 

можливостей управління процесом обрушування доцільно враховувати вплив 

щонайменше чотирьох факторів: N-фактору (швидкість обертання ротору 

насіннєрушки); T-фактору (температура обрушування насіння), W-фактору (вологість 

насіння) та Or-фактору (орієнтація насіння в момент удару об деку насіннєрушки). 

Об’єктом дослідження вибрано дрібну фракцію кондитерського насіння сорту 

Лакомка (3,2…3,4 мм за товщиною).  

Під час виконання основних досліджень сплановано три серії експериментів у 

2-х паралелях з метою вивчення впливу обраних факторів на склад рушанки і 

параметри обрушування. У кожній з трьох серій вивчали вплив однієї з трьох 

складових орієнтаційного фактору (Or), які різняться за характером удару насіння об 

деку насіннєрушки (гострим, тупим кінцем або випадковим). Інші три фактори у 

кожній серії варіювалися у двох рівнях: частота обертів насіннєрушки – N-фактор 

(15,0 і 18,33 с-1); вологість насіння – W-фактор (1,5 і 7,0 %); температупа 

попереднього охолодження – Т-фактор (+20 °С і -20 °С). Вибір рівнів варіювання 

значень факторів чинився на підставі раніше виконаних досліджень. Обрушування 

насіння здійснювали за допомогою відцентрової «Насіннєрушки-2 Іхно», яка дозволяє 

обрушувати насіння шляхом однократного удару кожної насінини. Розподіл насіння 

за видом орієнтації окремих насінин під час удару приймали як статистичний, що 

передбачає однакову вірогідність удару гострим або тупим кінцем. Для забезпечення 

точної орієнтації насінин під час удару об деку у середню частину ротору 

насіннєрушки-2 Іхно вбудовано спеціальну насадку із вигнутою трубкою, яка 

спрямовує насінину в один з каналів ротору, що обертається, і не дозволяє їй змінити 

орієнтацію до моменту удару. Для забезпечення температури мінус 20 °С під час 

обрушування облаштовано спеціальну камеру, в якій як холодоагент використовували 

очищене силікагелем повітря, охолоджене в середовищі зрідженого азоту. Для 

характеристики якості обрушування обрано наступні показники: вміст компонентів 

рушанки, коефіцієнт обрушування (Ко) і коефіцієнт збереження ядра (Кзб.я), а також 

вихід ядрової фракції – Вяф, % (суміш ядра та січки) і вихід незруйнованого цілого 

ядра – Внця, %. На рис. 8 – 10 наведено склад рушанок (в % мас), які одержано за 

однакових умов зміни вологості, температури та швидкості обертання ротору, але за 

різної орієнтації насінин в момент удару об деку насіннєрушки.  
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Рисунок 8 – Вплив умов обрушування на склад рушанки насіння сорту 

«Лакомка» при випадково орієнтованому ударі насінини об деку 
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Рисунок 9 – Вплив умов обрушування на склад рушанки насіння сорту 

«Лакомка» при ударі насінини об деку гострим кінцем 
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Рисунок 10 – Вплив умов обрушування на склад рушанки насіння сорту 

«Лакомка» при ударі насінини об деку тупим кінцем 
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Аналіз даних, наведених на рис. 8 – 10, виявив, що якість обрушування (вихід 

ядра та непошкодженого ядра з Н) суттєво залежить від величини діючого фактору. 

Вихід цілого ядра та вихід непошкодженого ядра збільшується:  

– при зменшенні температури (Т) від +20°С до – 20°С;  

– при збільшенні частоти обертання ротору (N) від 15,00 до 18,33 с-1 ;  

– при зменшенні вологості насіння (W) від 7,0 до 1,5 %.  

Вплив факторів на коефіцієнт обрушування і вихід ядрової фракції наведено у 

табл. 1. Результати, що наведені в табл. 1, доводять вагомість впливу температури, 

частоти обертання ротору насіннєрушки, вологості насіння, а також орієнтаційного 

фактору на показники обрушування. Крім того виявлено, що ефективність дії 

орієнтаційного фактору під час удару насіння тупим кінцем та випадкового удару є 

практично однаковою (табл. 1, 2).  

 

Таблиця 1 – Вплив температури, частоти обертання ротору насіннєрушки, 

вологості насіння і орієнтаційного фактору на коефіцієнт обрушування і вихід ядрової 

фракції насіння сорту «Лакомка» 

Т, °С -20 +20 

N, с-1 15,00 18,33 15,00 18,33 

W, % 1,50 7,00 1,50 7,00 1,50 7,00 1,50 7,00 

Вид удару Коефіцієнт обрушування, Ко 

Випадковий 0,72 0,44 0,95 0,72 0,83 0,54 0,93 0,77 

Гострим 

кінцем 

0,61 0,31 0,89 0,65 0,55 0,27 0,86 0,54 

Тупим кінцем 0,84 0,61 0,94 0,79 0,76 0,47 0,90 0,69 

Середнє значення між орієнтованими ударами 

Значення 0,73 0,46 0,92 0,72 0,66 0,37 0,88 0,62 

Вид удару Вихід ядрової фракції Вяф, % від потенціалу 

Випадковий 68,94 37,87 92,46 64,64 75,42 45,87 79,66 66,02 

Гострим 

кінцем 

57,50 26,71 84,20 57,91 49,24 22,20 76,60 45,45 

Тупим кінцем 78,28 52,77 87,93 71,02 66,65 38,83 80,26 58,45 

Середнє значення між орієнтованими ударами 

Значення 67,89 39,74 86,07 64,47 57,95 30,52 78,43 51,95 

 

Вплив W-фактору для кожного значення N- і T-факторів визначено за 

збільшенням (%) середніх значень між орієнтованими ударами показників Ко і Вяф 

при зниженні вологості з 7,0 до 1,5 % та оцінено величину цього впливу для різних 

значень N-фактору при зниженні температури обрушування. Розрахунки приведені в 

таблиці 2. 

Отримані розрахунки свідчать, що зниження вологості від 7,0 до 1,5 % значно 

підвищує значення між орієнтованими ударами показників Ко від 22,8 до 44,0 % і Вяф 

від 30,52 до 86,07 %, крім того доводять, що інтенсивність вказаного впливу (за умови 

однакової частоти обертів ротору) зменшується при зниженні температури: для   

N = 18,33 с-1 – від 29,5 до 22,8 % і при N = 15,0 с-1 – від 44,0 до 36,2 %. Особливість 

впливу фактору частоти обертання ротору на параметри обрушування насіння 
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доводить, що адсорбційна волога насіння за умови охолодження до мінусових 

температур зменшує свій вплив на пружно-пластичні властивості оболонки насіння, 

зокрема на її крихкість. 

 

Таблиця 2 – Оцінка впливу W-фактору на середні значення між орієнтованими 

ударами показників Ко і Вяф 

Т, °С -20 +20 

N, с-1 15,00 18,33 15,00 18,33 

W, % 1,50 7,00 1,50 7,00 1,50 7,00 1,50 7,00 

Середнє значення Ко між орієнтованими ударами 

Значення 0,72 0,46 0,92 0,72 0,66 0,37 0,88 0,62 

Визначення (%) збільшення Ко при зниженні вологи W 
Значення 36,2 22,8 44,0 29,5 

Середнє значення Вяф між орієнтованими ударами 
Значення 67,89 39,74 86,07 64,47 57,95 30,52 78,43 51,95 

Визначення (%) збільшення Вяф при зниженні вологи W 
Значення 41,5 26,0 47,4 33,8 

 

Вищезазначене розширяє теоретичні аспекти щодо закономірностей 

обрушування насіння олійних культур у замороженому стані. На підставі проведеного 

аналізу визначено умови одержання максимального виходу ядрової фракції, який 

досягається за температури мінус 20°С, низькій вологості насіння і максимальній 

швидкості обертання ротору насіннєрушки за умови забезпечення випадкового удару 

або удару тупим кінцем насіння. 

Вперше виявлено гібрид соняшнику, а саме «Гудвін», який при обрушуванні в 

звичайних (+20°С) і перспективних (-20°С) умовах дозволяє отримати практично 

повне обрушення (Ко = 0,97 – 0,99,  Кзя = 0,90 – 0,98). 

З метою визначення ефективних технологічних параметрів обрушування 

насіння сафлору вітчизняних сортів досліджено обрушування окремих фракцій за 

різних режимів попередньої підготовки. Доведено, що обрушування насіння сафлору 

за температури 20 °С є неефективним. Ступінь обрушування за частоти обертання 

насіннєрушки (23,33…28,33 с-1) складає 19,7-23,0 %, що є незадовільним для 

практичних цілей. Крім того визначено доцільним для отримання харчового 

обрушеного насіння використовувати фракцію 3,2 – 3,8 мм. Доведено, що ступінь 

обрушування насіння сафлору підвищується за умови попереднього  охолодження 

насіння до температур -30…-196 °С.  

Досліджено залежність ступеню обрушування насіння сафлору (DD(Т, N)) від 

температури попереднього охолодження (T) і частоти обертання ротору насіннєрушки 

(N). Вологість насіння, що досліджувалося, складала 5,5 %, олійність – 36 – 38 %. 

Отримані значення ступеню обрушування насіння сафлору знаходилися в межах 

52,10…94,23 %. Графічне зображення поверхні відгуку наведено на рис. 11. 

З експериментальних даних (рис. 11) видно, що збільшення ступеню 

обрушування насіння сафлору з мінімальної до максимальної величини відбувається 

після зниження температури попереднього охолодження насіння з -20°С до -196°С і 

при частоті обертання ротору насіннєрушки з 23,33 с-1 до 28,33 с-1. Тому з метою  
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підвищення ефективності 

процесу обрушування було 

необхідно знайти економічно 

обгрунтоване співвідношення 

температури охолодження насіння і 

частоти обертання ротору 

насіннєрушки. 

Проаналізувавши 

експериментальні дані виявлено, що 

ступінь обрушування насіння 

сафлору досягає 87,0-89,0 % зі 

зниженням температури попередньої 

обробки насіння до -38…-42°С і зі 

збільшенням частоти обертання 

ротору більш ніж 28 с-1. Дана 

закономірність пояснюється тим, що 

відповідна попередня температурна 

обробка дозволяє підвищити 

крихкість оболонки насінини і у той же час зберегти на необхідному рівні пружно-

пластичні властивості ядра насіння. На основі експериментальних досліджень 

(рис. 11) створено статистичну модель (10) залежності ступеню обрушування насіння 

сафлору (DD (T, N)) від температури попереднього охолодження (T) і частоти 

обертання ротору насіннєрушки (N) при величині достовірності апроксимації 

R2 > 0,91, за якою можна прогнозувати ступінь обрушування насіння при вологості 

5,0…5,5 %, олійності – 36,0…38,0 % від температури попереднього охолодження і 

частоти обертання ротору насіннєрушки. 

 

DD(T,N)=-132,7771-1,2555∙T +9,5327∙N -0,0024∙T 2 +0,0208∙T∙N - 0,1039∙N 2. (10) 

 

Крім того, встановлено залежність ступені обрушування насіння сафлору від 

температури попереднього охолодження і вологості насіння, результати 

експериментальних досліджень наведено на рис. 12.  

Варто відзначити, що ступінь обрушування насіння сафлору досягає 

86,0…92,0 % вже зі зниженням температури охолодження насіння до  

 -38…-45 °С і зі зниженням вологості насіння близько 4,0 %. Наявність зв’язку між 

температурою замороженого насіння і його вологістю дозволяє досягти якісного 

обрушування насіння при меншому рівні заморожування, що є економічно доцільним. 

На основі графічної апроксимації експериментальних досліджень (рис. 12) 

створено статистичну модель (11) залежності ступеню обрушування насіння сафлору 

(DD (T, W)) в залежності від температури попереднього охолодження (T) і вологості 

насіння (W) при величині достовірності апроксимації R > 0,94, за якою можна 

прогнозувати ступінь обрушування насіння при частоті обертання ротору 

насіннєрушки 28,33 с-1 від означених факторів. 

 

 
Рисунок 11 – Залежність ступеню 

обрушування насіння сафлору фракції 3,2 –

 3,8 мм від температури попереднього 

охолодження і частоти обертання ротору 

насіннєрушки 
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DD (T, W) = 73,7278 - 0,335∙ T + 5,925∙ W + 0,0113∙ T 2+ 0,035∙ T ∙ W - 1,191∙ W 2. (11) 

 

Таким чином, експериментально 

та за допомогою апроксимаційного 

моделювання визначено ефективні 

технологічні параметри обрушування 

цільової фракції 3,2–3,8 мм насіння 

сафлору: інтервал температур 

попереднього охолодження насіння -

35…-45°С, частота обертання ротору 

насіннєрушки – 28,33 с-1 та вологість 

близько 4,2 %. 

У четвертому розділі проведено 

дослідження з технології пресування 

ядра попередньо охолодженого насіння 

олійних культур соняшнику та 

сафлору. При проведенні 

експериментів щодо вивчення процесу 

пресування сирого безлузгового ядра 

соняшнику використані дві плющильні комірки. Перша – зеєрна плющильна комірка, 

яка розроблена Іхно Н. П. (ЗПКІ). Друга – вдосконалена зеєрна матриця (ВЗПКІ) 

через змінювання величини просвіту між зеєрами, заміну перфорованої пластини на 

дні матриці на дві пластини різних діаметрів з отворами, через це збільшився відтік 

олії з сировини близько в 2 рази. Спроектовано та виготовлено гідравлічний прес з 

плющильним тиском 20 т (ППШ-20) та плющильна комірка з підвищеною поверхнею 

відвода олії. 

Під час дослідження впливу умов плющення сирого неподрібненого 

безлузгового ядра насіння соняшнику в залежності від температури пресування та 

просвіту між пластинами пресу на ЗПКІ була отримана залежність виходу олії від цих 

параметрів. Пошук раціональних умов пресування безлузгового ядра соняшнику 

відбувався з використанням методу математичного планування експерименту – 

центрального композиційного ортогонального планування другого порядку з 

наступним математичним плануванням. Навантаження постійне у всіх дослідах – 

10 т. Отримані значення виходу олії знаходилися в межах 50,0…80,1 %. Поверхню 

отриманої залежності виходу олії від температури плющення та величини просвіту 

між пластинами представлено на рис. 13. Отримане за допомогою математичної 

обробки експериментальних даних рівняння моделі (12) двофакторної поліноміальної 

регресії другого ступеня, що описує дану залежність, має вигляд: 

 

Cо(T, L) = 19,3662 + 1,4118∙T + 25,0749∙L - 0,008∙T2 - 0,9109∙T∙L + 154,4381∙L2,      (12) 

 

де Cо(T, L) – вихід олії після плющення сирого неподрібненого ядра насіння 

соняшнику,; T – температура процесу, °С (в інтервалі 22,8…56,4 °С); L – просвіт між 

пластинами пресу, мм (в інтервалі 0,1…0,3 мм). 

 
 

Рисунок 12 – Залежність ступеню 

обрушування фракції насіння сафлору 

фракції 3,2 – 3,8 мм від температури 

попереднього охолодження і його вологості 



 

 

21 

З метою підвищення ефективності вилучення олії досліджено вплив умов 

плющення сирого неподрібненого ядра насіння соняшнику в залежності від 

температури пресування, часу обробки ядра вихровим магнітним полем та часу 

обробки надвисокочастотним випромінюванням на ВЗПКІ. Аналіз факторів показав, 

що суттєвий вплив на фізико-хімічні показники отриманої олії мають температура 

процесу пресування і час обробки насіння вихровим магнітним полем. Час обробки 

ядра надвисокочастотним випромінюванням (принаймні в інтервалі 0,5…1,5 хв.) не 

чинить вагомого впливу на процес. Отримано залежність виходу олії та її фізико-

хімічних показників від означених параметрів. Пошук раціональних умов пресування 

безлушпинного ядра соняшнику відбувався з використанням методу математичного 

планування експерименту – центрального композиційного ортогонального 

планування другого порядку з наступним математичним плануванням. Температуру 

процесу варіювали в інтервалі 0…40 °С з кроком 20 °С. Час обробки ядра вихровим 

магнітним полем варіювали в інтервалі 1,5…4,5 хв. з кроком 1,5 хв. Час обробки ядра 

надвисокочастотним випромінюванням варіювали в інтервалі 0,5…1,5 хв. з кроком 

0,5 хв. Навантаження було постійне у всіх дослідах – 20 т. Отримані значення виходу 

олії знаходилися в межах 67,0…84,0 %, кислотного числа олії – в межах 

0,27…0,49 мг КОН/г, пероксидного числа олії – 1,4…3,8 ммоль ½ О/кг. Поверхні 

отриманих залежностей виходу олії, її кислотного та пероксидного чисел від 

температури плющення, часу обробки ядра вихровим магнітним полем та часу 

обробки ядра надвисокочастотним випромінюванням представлено на рис. 14–16.  
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Рисунок 13– Залежність виходу олії від 

умов плющення на ЗПКІ 

Рисунок 14 – Залежність виходу олії від 

умов плющення на ВЗПКІ 

 

Отримані за допомогою математичної обробки експериментальних даних 

рівняння моделей (13-15) двохфакторних поліноміальних регресій другого степеня, 

що описують ці залежності, мають вигляд: 

 

Cо(T,τвм,τнвч) = 48,0191+0,0755∙T+17,1966∙τвм+0,0073∙T2+0,0062∙T∙τвм - 2,8207∙ τвм
2,  (13) 

AN(T, τвм) = 0,0089-0,001∙T+ 0,2498∙ τвм+0,0001∙T2+0,0006∙T∙ τвм -0,041∙τвм
 2,           (14) 

PN(T, τвм) = 1,4431-0,043∙T -0,8283∙τвм +0,0014∙T2+0,0059∙T∙τвм +0,1503∙τвм
 2,           (15) 

 

де Cо(T, τвм) – вихід олії після плющення сирого неподрібненого ядра насіння 
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соняшнику;  AN(T, τвм) – кислотне число олії після плющення сирого неподрібненого 

ядра насіння соняшнику; РN(T, τвм, τнвч) – пероксидне число олії після плющення 

сирого неподрібненого ядра насіння соняшнику; T – температура процесу (в інтервалі 

0…40 °С), °С; τвм – час обробки ядра вихровим магнітним полем, хв. (в інтервалі 

1,5…4,5 хв.). 
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Рисунок 15 – Залежність кислотного 

числа олії від умов плющення на ВЗПКІ 

Рисунок 16 – Залежність пероксидного 

числа олії від умов плющення на ВЗПКІ 

 

Таким чином, враховуючи одержані результати, можна підтвердити, що 

підвищення часу обробки ядра соняшника перед пресуванням вихровим магнітним 

полем (4,5 хв.) – впливає на величину пероксидного числа, а зниження температури 

пресування до 0 °С покращує як кислотне, так і пероксидне числа олії, що 

одержується. Варто відзначити, що обробка неподрібненого ядра насіння соняшнику 

надвисокочастотним випромінюванням у дослідженому діапазоні не впливає на 

вищевказані аналітичні числа олії, що отримується пресуванням. 

В процесі досліджень вперше встановлено можливість підвищення якості 

пресової олії холодного пресування із сирого безлузгового неподрібленого ядра 

шляхом зниження температури мезги, що пресується, +20…0 °С та отримано олію, 

що перевищує за якістю олію звичайного холодного пресування. Вихід олії при 

температурі пресування +20…0 °С підтримується на рівні 84,0–87,0 % (від загального 

вмісту ) за рахунок великого навантаження (7 т) та малої товщини одиничної 

пелюстки, що отримується (0,9–0,3 мм).  

Визначено умови пресування сирого безлузгового неподрібненого ядра 

соняшника в зеєрній плющильній комірці Іхно. Обґрунтовано раціональну вологість 

мезги, показано, що мезга під час пресуванні перестає проходити крізь щілини зеєра 

при вологості ядра 1,0–1,5 % та ширині зеєрної щілини до 0,34 мм. Крім того, 

доведено, що область тиску на мезгу (для ячейки з підвищеною поверхнею 

олієвідводу) перекривається тисками, що задаються форпресами та експелерами  

(до 250 т).  

Отримані дані про умови пресування сирого безлузгового неподрібненого ядра 

дають змогу позитивно оцінювати можливість його пресування на одношнекових 

промислових пресах. З огляду на отримані статистичні залежності, раціональними 
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умовами щодо якості олії (кислотне та пероксидне числа) є температура пресування 

0 °С, витримка в полі віхревого магнітного поля 0,5–1,5 хв.  

Олію сафлорову холодного віджиму одержано за допомогою лабораторного 

гідравлічного пресу за наступних умов: інтервал температур олійного матеріалу 45–

60 °С; тиск на пуансон ячейки – 15,0–20,0 МПа; термін пресування – (3,28–3,6)·103с. 

Найбільший інтерес з точки зору харчової цінності рослинної олії представляє склад 

її жирних кислот та ацилгліцеринів. В олії сафлору сорту Лагідний ідентифіковано 

дев’ять жирних кислот. Основною жирною кислотою є кислота лінолева, масова 

частка якої сягає величини 74,4 %; виявлено також помітні кількості олеїнової 

(15,1 %), пальмітинової (7,2 %) та стеаринової (2,2 %) кислот. Масова частка інших 

кислот не перевищує 1 %.  

Газохроматографічне дослідження стеринової фракції сафлорової олії виявило, 

що у складі фітостеролів є такі ізомери: 39,0 % β-ситостеролу, 12,9 % стигмастеролу, 

6,4 % кампастеролу та 3,5 % брасикастеролу. Вітамінний склад сафлорової олії 

представлено вітаміном А (2,3 м.о. в 1 г) та вітаміном Е (32,2 мг %).  

П’ятий розділ присвячено дослідженням щодо комплексної переробки 

харчової соняшникової макухи. За результатами досліджень підтверджено 

обґрунтовану гіпотезу щодо можливості одержання харчових білкових продуктів 

(борошна та шроту), олії та рослинного антиоксиданту (хлорогенової кислоти) 

екстрагуванням харчовим розчинником (етанолом, Е 1510), або комплексним 

розчинником (гексан, етанол) в кавітаційній установці з макухи безлузгового ядра 

насіння соняшнику. Доведено, що величина гідромодулю (в діапазоні 1 : 2…1 : 10), а 

також структура сировини не чинять впливу на ефективність вилучення олії та 

хлорогенової кислоти за умови екстрагування в кавітаційній установці на відміну від 

загальноприйнятої технології екстракції. Обгрунтовано регресійні залежності 

ступеню вилучення олії (16) та хлорогенової кислоти (17) з макухи безлузгового ядра 

соняшнику від температури процесу та концентрації етанолу у комплексному 

екстрагенті за умови тривалості екстрагування 20 хвилин.  

 

Сом(Те, Се) = -479,3492+20,1873·Те-1,0135·Се -0,1786·Те
2 +0,0056·Те·Се 

+0,0027·Се
2; (16) 

Схм(Те, Се) = 2197,7143-80,5675·Те +1,3127·Се +0,7407·Те
2+0,0089·Те·Се -0,012·Се

2 (17) 

 

де Сом(Те, Се) – ступінь вилучення олії з макухи, %; Схм(Те, Се) – ступінь вилучення 

хлорогенової кислоти, %; Те – температура процесу, °C; Се – концентрація етанолу в 

комплексному розчиннику, %. 

Графічні зображення поверхонь відгуку залежностей ступеню вилучення олії та 

хлорогенової кислоти з макухи безлузгового ядра соняшнику від температури 

екстрагування та концентрації етанолу в екстрагенті представлено на рис. 17 та 18. 
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Рисунок 17 – Залежність ефективності 

вилучення олії з макухи від температури 

процесу та концентрації етилового спирту 

в комплексному екстрагенті 

Рисунок 18 – Залежність ефективності 

вилучення хлорогенової кислоти з 

макухи від температури процесу та 

концентрації етилового спирту в 

комплексному екстрагенті 

 

Ґрунтуючись на отриманих статистичних моделях, обґрунтовано раціональні 

параметри процесу (температура 60°С, час екстрагування в кавітаційній установці 

20 хв.). Встановлено, що для підвищення ступеня вилучення олії (до 88 %) з макухи 

безлузгового ядра соняшнику необхідно використовувати комплексний розчинник з 

мінімальною концентрацією етанолу (0…10 %), а у разі вилучення хлорогенової 

кислоти (ступінь вилучення до 96 %) – комплексний розчинник з максимальною 

концентрацією етанолу (90…100 %). 

Науково обґрунтовано інноваційну технологію комплексної переробки макухи 

харчової соняшникової з безлузгового ядра соняшнику. Технологія дозволяє 

виробляти три харчових продукти: олію екстракційну, шрот (борошно) 

соняшниковий, рослинний антиоксидант (хлорогенову кислоту). Технологія 

комплексної переробки макухи з безлушпинного ядра є безвідходною. Частина 

технологічних операцій в запропонованій технології скорочується порівняно з 

традиційною технологією екстракції. Розроблено проект технологічної інструкції на 

виробництво продуктів з макухи безлузгового ядра, а також виконано аналіз 

отриманого білкового борошна (Протокол міжлабораторних порівнянь результатів 

випробувань № 22 МПР/21-хром, 2021 рік).  

Досліджено фізико-хімічні та органолептичні показники отриманих продуктів: 

олія екстракційна згідно нормативній документації класифікується як олія 

соняшникова нерафінована невиморожена ґатунку вищого та першого; шрот 

(борошно) соняшниковий харчовий. Експериментально обґрунтовано прогнозований 

термін зберігання продукції: борошно соняшникове харчове – не менш 6 місяців; 

шрот соняшниковий харчовий і рослинний антиоксидант ‒ не менш 12 місяців. 

У шостому розділі представлено теоретичні узагальнення результатів 

експериментальних досліджень. Метою даного дослідження є розширення 

теоретичних уявлень щодо механізму руйнування плодової оболонки та збереження 

цілого ядра під час обрушування високоолійного насіння за умови мінусових 

температур та дослідження можливості керування цим технологічним процесом.  
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Об’єктом дослідження вибрано високоолійний сорт соняшнику Український F1, що 

має повітряний прошарок між ядром та оболонкою (7 ± 0,5)∙10-3 мм та середню 

товщину плодової оболонки 0,35 ± 0,01 мм. З початкової суміші насіння на щілинних 

ситах відокремлено робочу фракцію насіння 3,2 – 3,4 мм по товщині, вміст якої склав 

26,7 %. 

Зазначену робочу фракцію методом діагонального поділу розділено на 2 

частини: «вологу» (вологість 6,0 %) та «суху» (попередньо висушували до вологості 

1,0 %). Обрушування «сухого» та «вологого» насіння чинили методом однократного 

спрямованого удару за один підхід скрізь насіннєрушку 2-Іхно за умови частоти 

обертання ротору N = 20,0; 23,3; 26,7 с-1.  

Досліджено вплив температури насіння при обрушуванні соняшнику вологістю 

1,0 і 6,0 % на коефіцієнт обрушування (Ко) і коефіцієнт збереження ядра (Кзб.я) при 

зміні кількості обертів ротору насіннєрушки – 20,0…26,7 с-1 (рис. 19, 20). 
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Рисунок 19 – Вплив температури насіння при обрушуванні соняшнику вологістю 

1,0 % і 6 % на коефіцієнт обрушування при зміні кількості обертів ротору 

насіннєрушки 20,0…26,7 с-1 

 

Проведені дослідження дозволили зробити висновок щодо недоцільності 

обрушування вологого насіння з метою досягнення максимального ступеню 

обрушування. 

З урахуванням прийнятої методики дослідження коефіцієнтом обрушування 

насіння є сумарний показник базових і ефективних (динамічних) пластично-

міцністних властивостей плодової оболонки. 

Враховуючи те, що основу «міцністного» каркасу плодової оболонки 

складають волокнисті структури целюлози, які мають розвинену поверхню, останні 

здатні адсорбувати як полярні (волога, геміцелюлоза, пектини, лігнін), так і неполярні 

(воски і воскоподібні речовини, олію та ін.) речовини. Доцільно відмітити, що 

більшість з цих речовин є твердими або спричиняють тверду консистенцію (волога, 

олія) за відносно невеликих мінусових температур. Тому однією з основних причин 
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зростання коефіцієнту обрушування сухого насіння під час переходу від плюсових до 

мінусових температур є зміна базових пластично-міцністних властивостей целюлози 

волокон з твердою адсорбційною поверхнею у бік підвищення їх міцності. Свій вклад 

в це явище вносить олія, яка з рідкого стану (до -18…-19 °С) переходить у рухливо-

пластичний (за температур -20…-30 °С), а від -30° до -50°С переходить у твердо-

пластичний стан. 
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Рисунок 20 – Вплив температури насіння при обрушуванні соняшнику вологістю 

1,0 % і 6,0 %  на коефіцієнт збереження ядра (Кзб.я) коефіцієнт обрушування (Ко) при 

зміні  кількості обертів ротору насіннєрушки 20,0…26,7 с-1. 
 

Структуроутворюючі білки (близько 3 % від маси олії) за умови зниження 

температури обрушування також підвищують міцніть оболонки. У меншій мірі на 

величину К0
1,0 впливає динамічний фактор обрушування. 

Значне зниження коефіцієнту обрушування зволоженого до 6 % насіння 

чиниться за рахунок зміни в бік пластичності базових властивостей целюлозних 

волокон, вкритих адсорбційною плівкою гідрофільних речовин, а також 

структуроутворюючих білків.  

На підставі даних рисунка 19 можна зробити висновок про те, що волога у 

всьому дослідженому інтервалі температур обрушування (+10…-196 °С) чинить 

пластифікуючу дію на структурний целюлозний скелет плодової оболонки та 

структуроутворюючі білки. Однак інтенсивність впливу вологи на Ко
6,0 істотно 

знижується при температурах обрушення -70°С. 

Пластифікуюча дія вологи на базові властивості плодової оболонки може бути 

повністю або частково компенсована під впливом динамічного фактора обрушування. 

Вплив дії мінусових температур обрушування «сухого» та «вологого» насіння 

на коефіцієнт збереження цілого ядра Кзб.я, базові та ефективні властивості олійних 

сферосом та білкових глобул наведено на рисунку 20 і висвітлено в дисертаційній 



 

 

27 

роботі. 

Таким чином, одержані наукові дані не тільки розширюють теоретичні 

уявлення щодо механізму обушування сучасних сортів і ліній соняшнику і 

вітчизняного сафлору, а надають можливість керування глибиною обрушування і 

збереження цілого ядра під впливом низькотемпературного фактору. 

У сьомому розділі обґрунтовано та описано інноваційні технології переробки 

насіння олійних культур (підготовчі операції, власне заморожування та обрушування 

і пресування), які забезпечують одержання безлушпинного ядра і харчової пресової 

олії (соняшникової або сафлорової), а також технологію комплексної переробки 

соняшникової макухи з одержання високоякісної екстракційної олії, рослинного 

антиоксиданту та білкового борошна. На рис. 21 – 23 представлено відповідні 

структурні схеми процесів переробки насіння олійних культур.  

 

 
 

Очищене олійне насіння 
 

Охолодження насіння до температури обрушування t = -20…-50°С 

 

Обрушування охолодженого насіння, 

ступінь обрушування до    85,4…99 % 

Розділення рушанок на аспіраційній насіннєвійці 
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Рисунок 21 – Структурна схема отримання безлузгового і малолузгового ядра з 

олійного насіння 
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Рисунок 22 – Структурна схема переробки безлузгового та малолузгового ядра 

способами «холодного» та «гарячого» пресування на шнекових пресах 
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Рисунок 23 – Структурна схема комплексної переробки харчової 

соняшникової макухи з безлузгового ядра 

після відгону відповідних розчинників 
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– проект технологічної інструкції на виробництво продукту харчового 

білкового, олії та антиоксиданту з соняшникової макухи безлушпинного ядра ТІ 15.4 

– 02071180 –  001:2015; 

– Технічні умови ТУ У 10.4 – 3199908465:2020 «Олія сафлорова харчова»; 

– протокол № 22 МПР/21-хром тестування білкового борошна в науково-

методичній лабораторії хроматографічних досліджень 

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».  

Наукові здобутки дисертаційної роботи використовуються у науковій 

діяльності галузевого інституту, промисловості та навчальному процесі. 

У восьмому розділі доведено еколого-економічну доцільність розроблених 

технологій, а саме: представлено розрахунки матеріальних балансів; надано 

екологічну оцінку окремих технологічних процесів в цілому. 

Розраховано очікувані економічні показники ефективності розроблених 

інноваційних технологій, зокрема: капіталовкладення; собівартість одиниці продукції; 

відпускну ціну одиниці продукції; прибуток від реалізації 1 т продукції; 

рентабельність виробництва. 

Зокрема, приблизна вартість 1 т шроту, одержаного з соняшникової макухи 

безлушпинного ядра з використанням кавітаційної установки становить 20142,46 грн., 

що порівняно з ринковою вартістю 1 т соєвого концентрату (75000 грн.) є дешевшим 

більше ніж на 70 %. Отже, отриманий білковий продукт може скласти конкуренцію 

соєвим білковим продуктам та замінити їх імпорт, що є економічно доцільним при 

умовах, в яких перебуває Україна.  

Загальна собівартість переробки насіння сафлору для отримання 1 тони олії 

становить 42837,33 грн, при цьому, ціна буде складати 68368,36 грн/т. Натомість, при 

класичному методі, собівартість становить 60312,5 грн/т, а ціна – 90 468,75 грн/т.  

Таким чином, наукові дослідження дисертаційної роботи мають високий 

економічний потенціал, а результати роботи доцільно впровадити на підприємствах 

олійножирової галузі та суміжних галузей. 

У Додатках наведено матеріали експериментальних і розрахункових 

досліджень; нормативні документи; акти промислової апробації та акт впровадження 

результатів дисертаційної роботи в навчальний процес кафедри технології жирів та 

продуктів бродіння; результати економічних розрахунків та практичні рекомендації 

для олійно-жирової галузі України. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми – 

розробці науково обґрунтованих технологій переробки насіння соняшнику сучасної 

селекції з одержанням безлушпинного ядра, пресової харчової олії, комплексної 

переробки соняшникової макухи та технології обрушування сафлору вітчизняних 

сортів для виробництва харчової олії. Внаслідок проведених експериментальних 

досліджень та їх статистичної обробки сформульовано такі висновки: 

1. Сформульовано робочі гіпотези про доцільність проведення досліджень 

основних стадій нових технологій: обрушування олійного насіння при мінусових 
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температурах в полі відцентрових сил; «холодного» пресування сирого безлузгового 

ядра; екстракційного розділення макухи за допомогою спиртової екстракції в 

кавітаційній установці. 

На основі інноваційних рішень зазначених проблем сформульовано нову 

концепцію переробки насіння соняшника, засновану на новій технології якісного 

обрушування насінин в попередньо охолодженому стані, принципах максимальної 

селективності (вибірковості) проведення основних процесів переробки; зміни 

послідовності їх проведення з урахуванням принципу поступового накопичення 

концентрацій супутніх речовин для полегшення їх виділення; відмови від проведення 

технологічних операцій, пов'язаних з підвищеною температурою переробки; 

використання хімічних реагентів та нехарчових розчинників, а також скорочення 

кількості операцій.  

2. На основі розробленого способу обрушування олійного насіння в попередньо 

охолодженому стані експериментально виявлені закономірності процесу 

обрушування насіння соняшника високоолійного і кондитерського сортів, а також 

насіння сафлору сортів вітчизняної колекції, пов'язані з можливістю їх якісного (до 

глибини 95...99 %) обрушування незалежно від малої величини повітряного прошарку 

між ядром і оболонкою або повної його відсутності, як у насінні сафлору; 

можливістю якісного обрушування всіх фракцій, включаючи дрібні від 2,2...2,4 мм до 

3,2...3,4 мм по товщині; виявлено вплив відношення вологість : мінусова температура 

обрушування на якісний склад рушанки і показники якості обрушування олійного 

насіння (коефіцієнти Ко і Кзб.я). Показано можливості вирішення на стадії 

обрушування і ряду інших завдань: зниження в 2,3 – 2,8 разів виходів (в складі 

рушанки) олійного пилу, січки і непошкодженого ядра (ядра з носиком) та інші. 

3. Науково обґрунтовано і визначено раціональні умови обрушування насіння 

соняшнику сучасної селекції і сафлору вітчизняних сортів при мінусових 

температурах. Раціональна (вона ж максимальна) ступінь обрушування сухих насінин 

соняшника становить Ко = 0,99 і досягається за температури обрушування -30...-50 °С, 

вологості насіння 1,0 % і частоти ротора насіннєрушки 26,7 с-1. Максимальний вихід і 

максимальне збереження цілого ядра досягаються при температурі -30...-50 °С, 

вологості насіння 6,0 % і мінімальних обертах ротора насіннєрушки 20,0 с-1. 

Визначено органолептичні властивості, жирнокислотний і ацілгліцеріновий склад, 

склад стеринової фракції одержуваних олій. Доведено можливість вилучення якісної 

олії на шнекових пресах з сирого безлузгового ядра без його попереднього 

подрібнення і волого-теплової обробки. Визначено ефективні параметри процесу 

пресування: величина необхідного навантаження, розмір щілин між зеєрними 

пластинами.   

4. Науково обґрунтовано та розроблено перспективну технологію комплексної 

переробки соняшникової макухи з безлузгового ядра, за якою можна отримати: олію 

екстракційну, шрот (або борошно) та рослинний антиоксидант. Показано, що ці 

продукти можна одержати шляхом обробки макухи безлузгового ядра насіння 

соняшнику в кавітаційній установці харчовим розчинником (етиловим спиртом), або 

сумішшю розчинників (гексан : етиловий спирт). Виявлено, що структура олійного 

матеріалу та гідромодуль (у межах від 1 : 2 до 1 : 10) не впливають на ступінь 
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вилучення олії з матеріалу при екстрагуванні в кавітаційній установці на відміну від 

традиційної технології. Розраховано ефективні параметри процесу (температура 60°С, 

тривалість – 20 хв.) та встановлено, що для досягнення більш високого ступеню 

вилучення олії (до 95 %) і хлорогенової кислоти (до 97 %) з макухи доцільно 

використовувати спосіб двоступеневого екстрагування.  

5. Розроблено структурні схеми основних технологічних стадій інноваційної 

технології переробки насіння соняшнику. Доведено, що ефективне отримання 

безлузгового ядра з насіння соняшника сучасної селекції і ядра з насіння сафлору 

вітчизняних сортів і гібридів може здійснюватися за схожою технологією по одній і 

тій же технологічній схемі. Розроблена технологія є універсальною для переробки 

насіння і інших плодів, що мають досить пластичне ядро і крихку оболонку. 

6. На основі теоретичних і експериментальних даних про хімічний склад, 

мікроструктуру, агрегатний стан і реологічні властивості морфологічних частин і 

окремих структурних елементів насінини, виявлено закономірності, що розкривають 

складний механізм впливу базових і ефективних пластично-міцнісних властивостей 

насіння різного ступеню вологості, умов обрушування (низькотемпературного, 

динамічного та орієнтаційного факторів) на ступінь обрушування насіння (по Ко) і 

збереження цілого ядра (Кзб.я).  

7. Економічна привабливість нової технології переробки насіння соняшника 

ґрунтується на наступному. По-перше, підвищується рентабельність виробництва за 

рахунок появи ще одного харчового продукту у вигляді очищеного від хлорогенової 

кислоти, і тому не темніючому при підвищенні рН, харчового білкового продукту. 

Проведені розрахунки показують, що вартість 1 т харчового білкового продукту, 

отриманого з харчової соняшникової макухи з використанням кавітаційної установки 

складають 20124,6 грн., а ринкова вартість 1 т соєвого білкового концентрату – 

75000 грн., тобто дорожче в 3,5 рази.  

Економічну доцільність запропонованої технології підтверджено 

розрахунками, які показали, що загальна собівартість переробки насіння сафлору для 

отримання 1 тони олії становить 42837,33 грн, при цьому, ціна буде складати 

68368,36 грн/т. Натомість, при класичному методі, собівартість становить 

60312,5 грн/т, а ціна – 90 468,75 грн/т. По-друге, при розробці нової технології 

переробки насіння соняшнику і сафлору, у багатьох випадках, за рідкісним винятком, 

використовуються відомі машини і апарати, що застосовуються в сучасному 

виробництві, що здешевлює будівництво і експлуатацію виробництва. По-третє, за 

рахунок зменшення кількості технологічних операцій, зменшуються витрати на 

матеріали і енергетичні витрати. Завдяки скороченню декількох технологічних 

операцій техніко-економічний ефект використання запропонованої технології полягає 

у зниженні матеріальних і енергетичних витрат. Доцільність застосування такої 

безвідходної технології підтверджується підвищенням прибутковості підприємств, 

оскільки дозволить отримувати одночасно три харчових  продукти. На виробництво 

продуктів з макухи безлузгового ядра розроблено проект технологічної інструкції. 

Екологічна безпека виробництва заснована на частковій заміні нафтового 

розчинника на харчовий етанол. А у разі переробки екологічно чистої сировини і 

відсутності в розробленій технології чинників, що знижують екологічну безпеку, 
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можна вважати, що випускна харчова продукція відповідає за якістю органічній. 

8. Результати дисертаційної роботи пройшли випробування на підприємствах 

олійно-жирової та суміжних галузей, а саме:  

– основні наукові здобутки використовує підприємство «Завод Фадєєв Агро» 

під час розробки початкових даних для проектування нових насіннєрушок соняшнику 

сучасних гібридів та ліній; 

– технологію одержання харчового соняшникового шроту впроваджено на 

НВ ПП «Інститут «ТЕКМАШ».   

Результати досліджень дисертаційної роботи Перевалова Л. І., які було 

проведено в період 2015-2017°рр., використовуються в наукових розробках Інституту 

рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН України (м. Харків).  

Здобувач приймав участь у держбюджетних науково-дослідних роботах 

Українського науково-дослідного інституту олій та жирів Національної академії 

аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН). Для підприємств олійно-жирової галузі 

розроблено та узгоджено з УкрНДІОЖ НААН (м. Харків) практичні рекомендації 

щодо впровадження інноваційних технологій. 

За науковим напрямком дисертаційної роботи захищено 2 кандидатські 

дисертації зі спеціальності 05.18.06, де здобувач був науковим керівником. 

Розроблено та узгоджено Технічні умови ТУ У 10.4 – 3199908465:2020 «Олія 

сафлорова харчова».  

Результати наукових досліджень впроваджено у навчальний процес кафедри 

технології жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ» під час викладання дисциплін 

«Інженерне проектування технологій», у курсовому та дипломному проектуванні (в 

режимі активних методів навчання). 
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1. Перевалов Л. І. Дослідження процесу обробки насіння соняшнику перед 

обрушуванням шляхом IЧ опромінення в щільному шарі / Л. І. Перевалов, 

В. А. Купченко, К. О. Мельников // Хранение и переработка зерна. – Днепропетровск: 

ИА «АПК-Информ», 2010. – № 10 (136). – С. 64-66. 

Здобувачем виконано сумісні експериментальні дослідження щодо ІЧ-

опромінення в щільному шарі насіння соняшнику перед обрушуванням, намічено 

перспективи подальших досліджень. 

2. Перевалов Л. І. Економічні проблеми інноваційних технологій переробки 

насіння соняшника / В. С. Каретнікова, Г. І. Сокол, Л. І. Перевалов, С. О. Тесленко // 

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків: 

НТУ «ХПІ», 2013. – № 67(1040). – С. 131–135. 

Здобувачем обґрунтовано узагальнено способи переробки насіння соняшнику 

та співставлень їх техніко-економічні показники. 

3. Perevalov L. Optimal parameters of sunflower seeds dehulling process with 

freezing / M. Taradaichenko, L. Perevalov, S. Teslenko, I. Pakxomoya / Inżynieria i 

Aparatura Chemiczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SIMPRESS, 2013. – № 4. –  

С. 374 – 375. 

Здобувачем виконано сумісні експериментальні дослідження та визначено 
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ефективні технологічні параметри обрушування насіння під час його 

заморожування. 

4. Перевалов Л. І. Удосконалення технології отримання харчового білку та олії 

з насіння соняшника / Д. Є. Добрунов, Л. І. Перевалов, О. М. Півень // Вісник 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Cерія: 

Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів.– Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – 

№ 55 (1028). – С. 113–118. 

Здобувачем запропоновано загальну схему досліджень щодо комплексної 

переробки насіння соняшнику. 

5. Перевалов Л. І. Безлушпинне ядро соняшнику для отримання кондитерських 

виробів / С. О. Тесленко, Л. І. Перевалов, Г. В. Садовничий // Прогресивні техніка та 

технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Збірник 

наукових праць. – Харків, Харківський державний університет харчування та торгівлі, 

2013. – № 2 (18). – С. 84–91. 

Здобувачем сформульовано основні вимоги щодо кондитерського ядра та 

запропоновано методологічні підходи щодо одержання його з ядра соняшнику. 

6. Перевалов Л. И. Влияние условий обрушивания высокомасличного 

подсолнечника на переход восков в масло / С. А. Тесленко, А. А. Нетреба, 

Е. П. Врюкало, Г. В. Садовничий, Л. И. Перевалов // Східно-Європейський журнал 

передових технологій. – Харків: Технологічний центр, 2014. – Т. 1. – № 10 (67). – 

С. 41–47. 

Здобувачем запропоновано технологічну ідею щодо переходу соскоподібних 

речовин з плодової оболонки в олію під час зниження температури обрушування 

насіння високоолійного соняшнику. 

7. Перевалов Л. И. Получение белковых продуктов из ядра и шрота семян 

подсолнечника / О. А. Литвиненко, Л. И. Перевалов, П. Ф. Петик, З. П. Федякина, 

Д. Е. Добрунов // Современный научный вестник. Серия: Сельское хозяйство. Химия 

и химические технологии. Физика. Экология. – Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2014. 

– № 46 (242). – С. 10–16. 

Здобувачем запропоновано види білкових продуктів з ядра і шроту насіння 

соняшнику та обговорено результати досліджень. 

8. Перевалов Л. І. Вплив попередньої підготовки безлушпинного ядра 

соняшника на ступінь вилучення олії / Д. Є. Добрунов, Л. І. Перевалов, О. М. Півень // 

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Збірник наукових праць. Cерія: Інноваційні дослідження у наукових 

роботах студентів.– Харків, НТУ «ХПІ», 2014. – № 16 (1059). – С. 140–144. 

Здобувачем проаналізовано літературні дані щодо способів підготовки насіння 

соняшнику до обрушення та запропоновано використання дії кріогенних температур.  

9. Перевалов Л. И. Экстракт из безлузгового ядра подсолнечника – 

антиоксидант для кондитерского жира / Д. Е. Добрунов, Л. И. Перевалов, 

Е. Н. Пивень // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 

2015. – № 1. – С. 78–81. 

Здобувачем виконано сумісні експериментальні дослідження та обговорено їх 

результати. 

10. Перевалов Л. И. Особенности обрушивания гибридов подсолнечника в 

замороженном состоянии / С. А. Тесленко, Е. П. Врюкало, Л. И. Перевалов // Вісник 
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Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».  

Збірник наукових праць. Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях».  – Харків, 

НТУ «ХПІ», 2015. – № 14 (1123). – С. 79–92. 

Здобувачем окреслено задачі досліджень щодо особливостей нових гібридів 

соняшнику та виконано експериментальні дослідження. 

11. Perevalov L. Determination of Antioxidant Activity of Solids Extracts Obtained 

from Sunflower Cakes / D. Dobrunov, L. Perevalov, O. Piven // Ukrainian Journal of Food 

Science. – Kyiv: NUFT, 2015. – Vol. 3. – Is. 2. – Р. 206–215. 

Здобувачем проведено сумісні дослідження та виконано технологічну оцінку дії 

антиоксидантів щодо окиснювальної здатності кондитерських виробів. 

12. Перевалов Л. И. Антиоксидант для смесевых растительных масел / 

Д. Е. Добрунов, Л. И. Перевалов, Е. Н. Пивень // Оралдын гылым жаршысы 

(Уральский научный вестник). – Уральск, Казахстан: ТОО«Уралнаучкнига», 2015.– 

№ 9 (140). – С. 66–70. 

Здобувачем запропоновано технологічні підходи щодо складу натуральних 

антиоксидантів для купажів рослинних олій, опрацьовано та узагальнено 

результати експериментальних досліджень. 

13. Перевалов Л. І. Аналіз структурних показників олії сафлору, адаптованого в 

умовах східного лісостепу / Л. С. Мироненко, В. К. Тимченко, Л. І. Перевалов, 

І. М. Яковлева, Т. В. Арутюнян // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: 

Технічні науки. Частина 2. – Видавничий дім «Гельветика».  – 2019. – Том 30 (69) – 

№ 5 – С. 98–103. 

Здобувачем запропоновано загальну схему досліджень щодо виначення 

жирнокислотного, ацилгліцеринового та стеринового складу сафлорової олії. 

14. Перевалов Л. І. Вплив вологості насіння високоолеїнового соняшнику 

гібрида Український F1 на обрушування цього насіння в замороженому стані / 

Л. І. Перевалов, О. М. Півень, С. О. Тесленко // Інтегровані технології та 

енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 4. – С. 56–63. 

Здобувачем запропоновано схему досліджень, виконано та обговорено 

результати сумісних експериментальних досліджень. 

15. Перевалов Л. І. Дослідження показників безпечності та окиснювальної 

стабільності сафлорової олії / Л. С. Мироненко, В. К. Тимченко, Л. І. Перевалов, 

Т. В. Арутюнян // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 

2020. – № 1. – С. 72–81. 

Здобувачем запропоновано загальну схему досліджень щодо визначення вмісту 

токсичних елементів, поліароматичних вуглеводнів, хлорогенових пестицидів, 

мікотоксинів у сафлоровій олії оцінено її окиснювальну здатність. 

16. Перевалов Л. І. Технологічні аспекти одержання високоякісного ядра 

соняшнику для кондитерської промисловості / Л. І. Перевалов, Л. В. Фадєєв, 

В. К. Тимченко, М. В. Д'яченко // Вісник Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». Серія: Інноваційні дослідження у наукових 

роботах студентів. – Харків, НТУ «ХПІ», 2020. – № 5 (1359). – С. 51–55. 

Здобувачем сформульовано практичні рекомендації для кондитерської 

промисловості щодо одержання високоякісного ядра соняшнику. 

17. Перевалов Л. І. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу 

обрушування насіння соняшнику кондитерського сорту / Л. І. Перевалов, 
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Л. В. Фадєєв, В. К. Тимченко, О. М. Півень, М. В. Д'яченко // Інтегровані технології 

та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – № 2. – С. 57–68. 

Здобувачем виконано сумісні експериментальні дослідження, обговорено та 

узагальнено їх результати. 

18. Перевалов Л. І. Технологічні та економічні аспекти переробки насіння 

сафлору вітчизняних сортів / Л. С. Мироненко, Л. І. Перевалов, В. К. Тимченко, 

Т. В. Арутюнян, М. О. Попов // Nauka i studia – Przemyśl: Nauka i studia – 2020. – 

№ 2 (204) – Р. 51–61. 

Здобувачем обговорено та узагальнено результати теоретичних та 

експериментальних досліджень щодо переробки насіння сафлору вітчизняних сортів. 

19. Перевалов Л. І. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу 

низькотемпературного обрушування високоолійного соняшнику в умовах дії 

відцентрованого поля / Л. І. Перевалов, В. О. Голодняк, І. М. Демидов, 

В. К. Тимченко, О. М. Півень, С. М. Мольченко // Інтегровані технології та 

енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. – № 1. – С. 57 – 66. 

Здобувачем систематизовано та узагальнено результати експериментальних 

досліджень щодо низькотемпературного обрушування високоолійного соняшнику у 

відцентрових насіннєрушках. 

20. Пат. на винахід UА2017 114205 Україна, МПК С11В 1/02, В02В 3/00 Спосіб 

обрушування соняшникового насіння / Л. И. Перевалов, А. В. Попсуйшапка, 

Ф. Ф. Гладкий, О. М. Півень, В. В. Гірман, С. О. Тесленко, Н. В. Калішевська, 

В. К. Задорожний, Україна, заявник та патентовласник Л. І. Перевалов; 03.02.2015, 

опубл. 10.05.2017, бюл. № 9. − 14 с. 

Здобувачем запропоновано технологічну ідею щодо ефективного способу 

обрушування насіння олійних культур, які мають морфологічні особливості плодової 

оболонки. 

21. Перевалов Л. И. Новые возможности обрушивания подсолнечных семян с 

использованием «Удара холодом» / Л. И. Перевалов, А. В. Попсуйшапка, 

Е. И. Мочалова, К. В. Варавина, Н. В. Калишевская, С. А. Тесленко, А. Е. Долгарева, 

В. В. Гирман // Химия и технология жиров. Перспективы развития масложировой 

отрясли: тезисы докладов ІІ Международной научно-технической конференции. – 

Алушта, Харьков: УкрНИИМЖ УААН, 2009. – С. 5. 

Здобувачем окреслено перспективи використання продуктів обрушування після 

реалізації технології підготовки насіння соняшнику «Удар холодом». 

22. Перевалов Л. І. Порівняння деяких методів підготовки насіння соняшнику 

до обрушування / С. О. Тесленко, Л. І. Перевалов, А. В. Попсуйшапка // Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХVІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції MicroCAD-2010. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 315. 

Здобувачем систематизовано літературні дані та експериментальні 

дослідження щодо можливих методів підготовки насіння соняшнику до обрушування. 

23. Перевалов Л. І. Розробка технології самообрушування насіння соняшника / 

Д. Є. Добрунов, Ю. Є. Омельченко, Л. І. Перевалов, О. М. Півень // Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХIХ Міжнародної 

науково-практичної конференції MicroCAD-2011, 01-03 червня 2011 р.: у 4 ч. Ч. ІІ. – 

Харків: НТУ «ХПІ». – С. 283. 

Здобувачем запропоновано оригінальне рішення щодо самообрушування насіння 
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соняшнику. 

24. Перевалов Л. И.Обрушивание семян подсолнечника с использованием 

холода. Моделирование процесса / Л. И. Перевалов, Е. Н. Пивень, 

А. В. Попсуйшапка, О. І. Мочалова, М. В. Тарадайченко, И. В. Пахомова, 

С. А. Тесленко // Химия и технология жиров. Перспективы развития масложировой 

отрасли: тезисы докладов IV Международной научно-технической конференции. – 

Днепропетровск: ИА «Эксперт Агро», 2011. – С. 58–59. 

Здобувачем узагальнено результати теоретичних та попередніх 

експериментальних досліджень та обговорено матрицю планування експериментів. 

25. Перевалов Л. І. Вдосконалення технології отримання рослинних олій та 

харчового білку / О. М. Півень, Л. І. Перевалов, А. В. Попсуйшапка, Д. Є. Добрунов // 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХХ 

Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2012, 15-17 травня 2012 р.: у 4 ч. 

Ч. ІІ.. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 316. 

Здобувачем запропоновано основні шляхи удосконалення чинних технологій 

одержання рослинних олій та харчового білку. 

26. Перевалов Л. И. О некоторых новых возможностях получения пищевых 

белковых продуктов из подсолнечного ядра / П. Ф. Петік, З. П. Федякіна, 

О. А. Литвиненко, Л. И.Григорова, Л. И. Перевалов, Е. Н. Пивень, А. В. Попсуйшапка 

// Химия и технология жиров. Перспективы развития масложировой отрасли: тезисы 

докладов V Международной научно-технической конференции. – Днепропетровск: 

ИА «Эксперт Агро», 2012. – С. 62. 

Здобувачем окреслено перспективні шляхи одержання низки харчових 

продуктів з безлушпинного ядра соняшнику. 

27. Перевалов Л. І. Вплив охолодження насіння при обрушуванні на вміст олії у 

лушпинні / К. П. Врюкало, С. А. Тесленко, Л. І. Перевалов // Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-

практичної конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. . – С. 288. 

Здобувачем систематизовано результати експериментальних досліджень. 

28. Перевалов Л. И. О некоторых особенностях использования плющильной  

зеерной ячейки для извлечения масла из безлузгового ядра / Н. М. Козаченко, 

В. В. Пішванов, В. А. Котляренко, Л. И. Перевалов, Е. Н. Пивень, А. В. Попсуйшапка 

// Перспективы развития масложировой отрасли: технологии и рынок. Тезисы 

докладов VI Международной научно-технической конференции. – Днепропетровск: 

ИА «Эксперт Агро», 2013. – С. 43. 

Здобувачем виконано сумісні експериментальні дослідження та зроблено 

висновки. 

29. Перевалов Л. И. Математическая модель процесса экстракции 

хлорогеновой кислоты из безлузгового ядра подсолнечника с использованием 

кавитационной установки / Д. Е. Добрунов, Л. И. Перевалов, Е. Н. Пивень, 

А. В. Попсуйшапка // Информационно-вычислительные технологии и математическое 

моделирование в решении задач строительства, техники, управления и образования:  

Международные научные чтения. Сборник статей. – Пенза: ПГУАС. – 2013. – С. 111–

117. 

Здобувачем обговорено результати попередніх досліджень та визначен рівні 

варіювання початкових та вихідних параметрів. 
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30. Перевалов Л. И. Получение масла и пищевого белка двухстадийной 

экстракцией жмыха в кавитационном аппарате / Д. Е. Добрунов, Е. Н. Пивень, 

Л. И. Перевалов // Масложировая отрасль: технологии и рынок: тезисы докладов VII 

Международной конференции. – Днепропетровск: «Эксперт Агро», 2014. – С. 52. 

Здобувачем сплановано експериментальні дослідження та обговорено 

результати. 

31. Перевалов Л. И. Получение антиоксидантов из безлузгового ядра 

подсолнечника кавитационным методом / Д. Е. Добрунов, Е. Н. Пивень, 

Л. И. Перевалов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров'я: тези доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 

MicroCAD-2015, 20-22 травня 2015 р.: у 4 ч. Ч. ІІ.  – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 242. 

Здобувачем систематизовано та обговорено результати дії процесу кавітації 

на ефективність вилучення природних антиоксидантів з безлушпинного ядра 

соняшнику. 

32. Перевалов Л. И. Концепция усовершенствованной технологии переработки 

подсолнечника / Л. И. Перевалов, Е. Н. Пивень // Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. MicroCAD-2015, 20-22 травня 2015 р.: у 4 ч. Ч. ІІ. – Харків: 

НТУ «ХПІ», 2015. – С. 263. 

Здобувачем сформульовано основні положення наукової концепції щодо 

інноваційної технології переробки соняшнику. 

33. Перевалов Л. И. Исследования эффекта разупрочнения оболочки семян 

подсолнечника при их обрушивании в замороженном виде / Л. И. Перевалов, 

В. А. Голодняк, В. С. Мазаева, М. В. Дьяченко // Масложировая отрасль: технологии 

и рынок. Тезисы докладов VIII Международной конференции. – Днепропетровск: 

«Эксперт Агро», 2015. – С. 39. 

Здобувачем сформульовано наукову гіпотезу щодо можливості руйнування 

плодової оболонки насіння сучасних гібридів соняшнику. 

34. Перевалов Л. И. Получение безлузгового ядра из промышленной смеси 

высокомасличных семян подсолнечника / Л. И. Перевалов, Т. А. Березка, 

М. В. Дьяченко, В. А. Корчагин, А. А. Лебедева // Масложировая отрасль: технологии 

и рынок. Тезисы докладов IХ Международной конференции. – Днепропетровск: 

«Эксперт-Агро», 2016. – С. 42. 

Здобувачем обговорено план досліджень та результати експерименту щодо 

обрушування заводської суміші гібридів. 

35. Перевалов Л. І. Удосконалення технології підготовчих операцій під час 

переробки насіння сафлору вітчизняних сортів / Л. С. Мироненко, Л. І. Перевалов, 

В. К. Тимченко, Т. В. Арутюнян // Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVIII Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – Ч. ІІ.– С. 237. 

Здобувачем обговорено та систематизовано основні результати досліджень 

щодо обрушування насіння сафлору вітчизняних сортів. 

36. Перевалов Л. И. Улучшение качества масла прямого выделения из сырого 

ядра подсолнечника с использованием растворителя / Л. И. Перевалов, Е. Н. Пивень, 

К. А. Бутра // Збірник праць УкрНДІОЖ НААН України. – Харків: УкрНДІОЖ, 2007. 

– № 1 – С. 101–104. 
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Здобувачем окреслено основну ідею досліджень, обговорено підсумкові 

результати. 

37. Перевалов Л. И. Новая технология обрушивания семян подсолнечника / 

Л. И. Перевалов, Е. Н. Пивень, А. В. Попсуйшапка, С. А. Тесленко // Масложировой 

комплекс. – Днепропетровск: ИА «Эксперт АГРО», 2012. – № 1 (36). – С. 47-49. 

Здобувачем запропоновано основні технологічні операції нової технології, 

уточнено технологічні параметри як початкові та вихідні параметри для 

моделювання процесу. 

38. Перевалов Л. И. Получение белковых продуктов из семян подсолнечника / 

О. А. Литвиненко, Л. И. Перевалов, П. Ф. Петик, З. П. Федякина,  Д. Е. Добрунов // 

Масложировой комплекс. – Днепропетровск: ИА «Эксперт АГРО», 2013. – № 2 (41). – 

С. 37–40. 

Здобувачем запропоновано перелік білкових продуктів, виконано частину 

експериментальних досліджень щодо одержання білкового борошна. 

  

АНОТАЦІЇ 

 

Перевалов Л. І. Науково-практичне обґрунтування інноваційних технологій 

переробки насіння олійних культур. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних 

продуктів. – Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» Міністерства освіти і науки України, Харків, 2021 р. 

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми – 

розробці науково обґрунтованих технологій переробки насіння соняшнику сучасної 

селекції з одержанням безлушпинного ядра, пресової харчової олії, комплексної 

переробки соняшникової макухи та технології обрушування сафлору вітчизняних 

сортів для виробництва харчової олії.  

На основі інноваційних рішень зазначених проблем сформульовано нову 

концепцію переробки насіння соняшника, засновану на новій технології якісного 

обрушування насінин в охолодженому стані, принципах максимальної селективності 

проведення основних процесів переробки; зміни послідовності їх проведення з 

урахуванням принципу поступового накопичення концентрацій супутніх речовин для 

полегшення їх виділення; відмови від проведення технологічних операцій, пов'язаних 

з підвищеною температурою переробки; використання хімічних реагентів та 

нехарчових розчинників, а також суміщення окремих операцій.  

На основі розробленого нового способу обрушування олійного насіння при 

мінусових температурах експериментально виявлені нові закономірності по процесу 

обрушування насінню соняшника високоолійного і кондитерського сортів, а також 

насіння сафлору сортів вітчизняної колекції; можливістю якісного обрушування всіх 

фракцій; виявлено вплив відношення вологість : мінусова температура обрушування 

на якісний склад рушанки і показники якості обрушування олійного насіння. 

Визначено органолептичні властивості, жирнокислотний і ацілгліцеріновий склад 

одержуваних олій, склад стеринової фракції.  
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Показана можливість видавлювання якісної олії на шнекових пресах з сирого 

безлузгового ядра без його попереднього подрібнення і волого-теплової обробки. 

Визначені ефективні параметри процесу пресування.  

Науково обґрунтовано та розроблено перспективну технологію комплексної 

переробки соняшникової макухи з безлузгового ядра, за якою можна отримати: олію 

екстракційну, шрот (або борошно) та жиророзчинний рослинний антиоксидант.  

Розроблено структурні схеми основних технологічних стадій інноваційної 

технології переробки насіння соняшнику. Доведено, що ефективне отримання 

безлузгового ядра з насіння соняшника сучасної селекції і ядра з насіння сафлору 

вітчизняних сортів і гібридів може здійснюватися за схожою технологією по одній і 

тій же технологічній схемі. Розроблена технологія і технологічна схема є 

універсальними для переробки насіння і інших плодів, що мають досить пластичне 

ядро і крихку оболонку. 

Створено теоретичну модель, що розкриває складний механізм впливу базових 

і ефективних пластично-міцнісних властивостей насіння різного ступеню вологості, 

умов обрушування на ступінь обрушування насіння і збереження цілого ядра.  

Виконано економіко-екологічну оцінку запропонованих технологій.  

Результати дисертаційної роботи пройшли випробування на підприємствах 

олійно-жирової та суміжних галузей, а саме: основні наукові здобутки використовує 

підприємство «Завод Фадєєв Агро» під час розробки початкових даних для 

проектування нових насіннєрушок соняшнику сучасних гібридів та ліній; технологію 

одержання харчового соняшникового шроту впроваджено на підприємстві 

НВ ПП «Інститут «ТЕКМАШ».   

Результати досліджень дисертаційної роботи Перевалова Л. І., які було проведено в 

період 2015-2017°рр., використовуються в наукових розробках Інституту рослинництва імені 

В. Я. Юр'єва НААН України (м. Харків).  

Здобувач приймав участь у держбюджетних науково-дослідних роботах 

Українського науково-дослідного інституту олій та жирів Національної академії 

аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН). 

Наукові досягнення дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі кафедри технології жирів і продуктів бродіння НТУ «ХПІ», а також при 

виконанні дисертаційних робіт по спеціальності 05.18.06. Розроблено та узгоджено 

Технічні умови ТУУ 10.4-3199908465-001:2020 «Олія сафлорова харчова». 

Ключові слова: насіння соняшнику, кондитерські сорти, насіння сафлору, 

вітчизняні сорти, мінусові температури, обрушування, безлушпинне ядро, олії 

холодного пресування, соняшникова макуха, комплексна переробка, технологічні та 

якісні показники. 

 

Перевалов Л. И. Научно-практическое обоснование инновационных 

технологий переработки семян масличных культур. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.18.06 – технология жиров, эфирных масел и парфумерно-

косметических продуктов. – Национальный технический университет «Харьковский 

политехнический институт» Министерства образования и науки Украины, Харьков, 



 

 

40 

2021 г. 

Диссертационная работа посвящена решению научно-прикладной проблемы – 

разработке научно обоснованных технологий переработки семян подсолнечника 

современной селекции с получением безлузгового ядра, прессового пищевого масла, 

комплексной переработки макухи подсолнечника и технологии обрушивания сафлора 

отечественных сортов для производства пищевого масла.  

На основании разработанного нового способа обрушивания масличных семян 

при минусовых температурах экспериментально выявлены новые закономерности по 

процессу обрушивания семян подсолнечника високомасличного и кондитерского 

сортов, а также семена сафлора сортов отечественной коллекции. Показана 

возможность выдавливания качественного масла на шнековых прессах из сырого 

безлузгового ядра. Научно обоснована и разработана перспективная технология 

комплексной переработки макухи подсолнечника из безлузгового ядра.  

Разработаны структурные схемы основных технологических стадий 

инновационной технологии переработки семян подсолнечника. Доказано, что 

эффективное получение безлузгового ядра из семян подсолнечника современной 

селекции и ядра из семян сафлора отечественных сортов и гибридов может 

осуществляться по подобной технологии по одной и той же технологической схеме.  

Создана теоретическая модель, которая раскрывает сложный механизм влияния 

базовых и эффективных пластично-прочностных свойств семян разной степени 

влажности, условий обрушивания на степень обрушивания семян и сохранение 

целого ядра.  

Выполнена экономико-экологическая оценка предложенных технологий.  

Результаты диссертационной работы прошли испытания на предприятиях 

масло-жировой и смежных отраслей. Соискатель принимал участие в госбюджетных 

научно-исследовательских работах отраслевого научно-исследовательского 

института.  

Научные достижения диссертационной работы используются в учебном 

процессе кафедры технологии жиров и продуктов брожения НТУ «ХПИ», а также при 

выполнении диссертационных работ по специальности 05.18.06. Разработаны и 

согласованы Технические условия ТУУ 10.4-3199908465-001:2020 «Масло сафлоровое 

пищевое». 

Ключевые слова: семена подсолнечника, кондитерские сорта, семена сафлора, 

отечественные сорта, отрицательные температуры, обрушивание, безлузговое ядро, 

масла холодного прессования, макуха подсолнечника, комплексная переработка, 

технологические и качественные показатели. 

 

Perevalov L. I. Scientific and practical substantiation of innovative technologies 

for oilseeds processing. On the rights of the manuscript.  

Dissertation for obtaining the scientific degree of doctor of technical sciences in 

specialty 05.18.06 – technology of fats, essential oils and perfumery and cosmetic products. 

– National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kharkiv, 2021.   
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The dissertation work is devoted to solving of scientific-applied problem –  the 

development of science-based technologies for processing sunflower seeds of modern 

selection to obtain a husk-free kernel, pressed edible oil, complex processing of sunflower 

cake and safflower seeds dehulling technology from domestic varieties for production of 

edible vegetable oil. 

On the basis of developed new method of oilseeds dehulling at subzero temperatures, 

new regularities in the dehulling process of high-oil and confectionery varieties of 

sunflower seeds, as well as safflower seeds varieties of domestic collection, have been 

experimentally revealed. Possibility of squeezing out high-quality oil on screw presses from 

a crude husk-free kernel is shown. Scientifically substantiated and developed a promising 

technology for sunflower cake complex processing from a husk-free kernel.  

Block schematic diagrams of the main technological stages of innovative technology 

for sunflower seeds processing have been developed. It has been proved that effective 

production of a husk-free kernel from sunflower seeds of modern selection and kernel from 

safflower's seeds domestic varieties and hybrids can be carried out using a similar 

technology using the same technological scheme. 

Theoretical model, which reveals complex influence mechanism of basic and 

effective plastic-strength seed's properties of different moisture degree, as well as influence 

of dehulling conditions on seed's dehulling degree and on preservation of whole kernel, has 

been created. 

Economic-environmental evaluation of proposed technologies has been carried out.  

Results of dissertation work were tested at the enterprises of fat and oil industry and 

related branches. Applicant took part in state budget research works of the branch research 

institution. 

Results of dissertation researches were introduced in educational process of the 

Department of technology of fats and products of fermentation of NTU «KPI», as well as in 

implementation of dissertations in specialty 05.18.06. Tentative specifications of TCU 10.4–

3199908465–001:2020 «Safflower edible oil» was developed and agreed. 

Key words: sunflower seeds, confectionery varieties, safflower seeds, domestic 

varieties, subzero temperatures, dehulling, husk-free kernel, cold-pressed oils, sunflower 

cake, complex processing, technological and qualitative variables.  
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